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RESUMORESUMORESUMORESUMO    
O presente estudo de natureza descritiva e teórica, pretende analisar os efeitos do Alcoolismo na gravidez, 
com o intuito de oferecer subsídios científicos de prevenção e intervenção na área de condutas típicas, 
contribuindo assim para a inclusão escolar e social de pessoas que apresentam transtornos neurológicos e 
psiquiátricos e de suas comorbidades que interferem no desenvolvimento global do homem. 
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IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) cresce cada vez mais o número de 
adolescentes que experimentam bebidas alcoólicas e não conseguem se livrar delas antes de 
chegarem à dependência física e psicológica. E entre os dependentes é cada vez maior, também, 
o número de mulheres usuárias, o que não se tem certeza é se esses números se elevaram devido 
ao aumento de usuárias ou devido a elas estarem assumindo em maior escala que o são. Para a 
terapeuta familiar Márcia Alvarez, as mulheres sempre foram as principais responsáveis pelo 
alcoolismo oculto. Por pressões familiares e constrangimentos sociais a mulher sempre foi forçada 
a beber em casa. Assim fica difícil definir se hoje elas bebem mais, de fato, ou se apenas 
assumem isso mais livremente. 

 
   Um dos maiores fatores de risco para as mulheres usuárias (adolescentes ou não), está 

nas conseqüências que o uso do álcool pode provocar, durante a gravidez, no desenvolvimento 
do feto. O que chama bastante a atenção é o elevado número de bebês de mães usuárias que 
nascem com a Síndrome Alcoólica Fetal (SAF), que traz entre suas características mais marcantes 
o Retardo Mental. Além disso, os sintomas dessa condição incluem crescimento pré e pós – natal 
retardado, nascimento prematuro, deformações físicas, distúrbios do sono e doença cardíaca 
congênita. 

 
                  Não se pode deixar de citar que toda e qualquer mulher em idade fértil está 
propensa a engravidar a qualquer momento (desejando ou não). O preocupante é que mulheres 
usuárias mantenham relações sexuais (devido ao ápice provocado pelo álcool ou não) sem 
nenhum tipo de prevenção (camisinha principalmente) e engravidem – se não forem infectadas 
por alguma Doença Sexualmente Transmissível (DST) – e continuem com o consumo durante 
toda a gestação, prejudicando o desenvolvimento fetal de seus bebês. 

 
O alcoolismo feminino não faz mal somente à saúde da mulher que é usuária ou aos 

familiares e amigos que a cercam, mas quando essa mulher engravida sua principal vítima é o 
bebê que está sendo gerado em seu corpo. Pois ele se torna um alcoolista por osmose, já que a 
ingestão abundante de bebidas alcoólicas durante a gravidez resulta na transferência placentária 
rápida, tanto do etanol quanto do acetaldeído, que podem acarretar diversos malefícios ao bebê. 
Por isso é que se recomenda que toda gestante evite o consumo de bebidas alcoólicas, não só ao 
longo da gestação como durante todo o período de amamentação, pois o álcool é passado para o 
bebê também através do leite materno. 

 
Outro aspecto importante é a desnutrição severa da mãe, que pode comprometer o 

desenvolvimento intelectual das crianças, além de provocar efeitos adversos sobre o 
desenvolvimento físico. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o alcoolismo como 
uma das doenças que mais matam no mundo. No Brasil, há quem afirme que o álcool consome 
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mais recursos que a totalidade das importações brasileiras ou todo o orçamento da previdência 
social.  Bebês nascidos de mães usuárias além de terem suas expectativas de vida reduzidas 
devido as conseqüências do uso do álcool durante a gravidez em seu desenvolvimento, a maioria 
deles já nasce morto ou morrem nas primeiras horas após o nascimento. Dos que conseguem 
sobreviver, grande parte desenvolve a SAF (como já foi dito). Esses bebês sofrem com a 
síndrome de abstinência - caracterizada por confusão mental, alucinação, ansiedade, tremores 
das mãos acompanhados de distúrbios gastrointestinais, desregulação da temperatura corporal, 
convulsões, distúrbios do sono e um estado de inquietação geral (abstinência leve), dependendo 
da gravidade dos sintomas, pode levar à morte. Cerca de 5% dos usuários que entram em 
abstinência leve evoluem para a síndrome de abstinência severa ou delirium tremens que na 
maioria das vezes apresenta manifestações convulsivas que ocorrem na síndrome de abstinência, 
ainda que os outros mecanismos possam coexistir, como a epilepsia, traumatismo 
cranioencefálicos e processos infecciosos. O delirium tremens não é, entretanto, exclusivo da 
abstinência, podendo ocorrer quando do aumento exagerado da ingestão ou redução súbita. O 
quadro clínico final é sempre exuberante, com grave comprometimento do estado geral, sudorese 
intensa com odor fétido, distúrbios hemodinâmicos e hidroeletrolíticos (pela desidratação), além 
da acentuação dos sinais e sintomas acima citados, caracteriza-se por tremores generalizados, 
agitação intensa e desorientação no tempo e espaço – da mesma forma que os usuários adultos, 
a grande diferença é a delicadeza de seu pequeno organismo. 

 
Ao elaborarmos o presente trabalho, pretendemos formular um projeto de prevenção 

com enfoque principal na qualidade e na expectativa de vida, assim não se tem uma necessidade 
primária de se falar em drogas e os próprios alunos passam a questionar sobre seu uso;  
proporcionar o acesso às informações ligadas ao uso do álcool; entender o que é a dependência, 
conhecida como alcoolismo, e seus sintomas; estabelecer a diferença de tratamento para o 
alcoolismo feminino e para o masculino (questões sociais) e suas diferentes conseqüências no 
organismo; abordar, como um dos principais assuntos, o desenvolvimento fetal sadio e todas as 
suas etapas;  evidenciar os prejuízos causados pelo uso do álcool, enfocando a SAF. 

 
O capítulo 1 que intitulamos VIVA O DEUS BACCO, focalizamos os efeitos 

motivacionais para o uso do álcool e suas implicações culturais ao longo da história. No capítulo 
2 intitulado A MULHER TEM CONQUISTADO A IGUALDADE COM OS HOMENS PARA O 
BEM E PARA O MAL, faz-se  uma amostragem sobre o envolvimento da mulher com o 
alcoolismo e seu contexto social.  O capítulo 3 intitulado VÓS DEVEIS CONCEBE E PARIR 
FILHOS: MAS NÃO BEBEI NENHUM VINHO OU BEBIDA FORTE, enfatizamos os elementos 
repressores da bebida alcoólica e seus efeitos de controle social, que funcionam como superego 
pedagógico para efeitos preventivos em níveis educacionais, terapêuticos e de efeitos morais. No 
capítulo 4 com o tema: SAIBA QUE TUDO QUE VOCE FAZ NA VIDA IRÁ DEIXAR TRAÇOS E 
PROCURE SER CONSCIENTE DE CADA AÇÃO, enfatizamos a necessidade de controle 
biológico, social e motivacional da saúde da mulher, como segurança para a manutenção da 
maturidade condutual, responsável pelo equilíbrio homeostático, que proporcionará uma 
gestação saudável para a futura geração. No Capítulo 5 FAMINTOS, ATOFIADOS E 
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DEFEITUOSOS, retratamos os efeitos devastadores dos efeitos etílicos na formação embrionária, 
tido como um dos maiores desastres na formação biológica. 

 
Consideramos o presente trabalho como relevante na área educacional, mormente 

quando se discute em todo o território brasileiro, os meios e recursos necessários para a 
integração social e a inclusão escolar dos sujeitos portadores de condutas típicas, e ao discutirmos 
essa etiologia, entendemos que estamos assim oferecendo ferramentas educacionais, que 
facilitam a compreensão para a adoção de novas estratégias que viabilizem tanto a educação, 
quanto o tratamento e a prevenção de sujeitos portadores de necessidades educacionais especiais 
na área das condutas típicas. 

 
    
    
    

VIVA O DEUS BACCO!VIVA O DEUS BACCO!VIVA O DEUS BACCO!VIVA O DEUS BACCO!    
    

A palavra álcool origina-se do árabe al – kuhul que significa líquido. As bebidas 
alcoólicas representam as drogas mais antigas das quais se tem conhecimento, por seu simples 
processo de produção. Obtidas pela fermentação de diversos vegetais, segundo procedimento - 
no início primitivo e depois cada vez mais sofisticado – elas já estavam presentes nas grandes 
culturas do Oriente Médio e são utilizadas em quase todos os grupos culturais, geralmente 
relacionados a momentos festivos. 

 
Os mais antigos documentos da civilização egípcia descrevem o uso do vinho e da 

cerveja. O vinho entre os egípcios era bebido em honra à deusa Isis.  Acredita-se que o mel das 
abelhas, misturado com água e abandonado, foi uma das primeiras bebidas fermentadas ou 
ainda num certo momento um suco de frutas que foi deixado para trás, ocorrendo uma 
mudança. O indivíduo que processou o suco ao retornar para sua morada, ao provar o produto 
observou que este possuía um paladar peculiar e que lhe proporcionara “alegria”. Esta sensação 
seria o primeiro encontro do homem com o álcool. 

 
Na Grécia Antiga acreditava-se que o vinho fora inventado por Dionísio, o deus da 

fertilidade, do drama e do vinho na mitologia grega. Pode-se observar nas obras gregas, mitos 
sobre a criação do vinho. Com destaque para as figuras de Dionísio, Ícaro e o Rei Anfictião 
protagonizando a visão grega sobre o uso do vinho (álcool). 

A palavra vinho deve ser utilizada somente para produtos resultantes da fermentação do 
suco de uvas. Segundo Pasteur: “O vinho é a mais higiênica e saudável das bebidas”. 

 
Outros produtos resultantes da fermentação de outras frutas como, por exemplo, maçã, 

abacaxi, kiwi, caqui, beterraba, cana-de-açúcar entre outros, deve ser chamado de fermentado 
de... (o nome da fruta, raiz ou cereal que deu origem). 
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No ano de 750 a.C., o famoso alquimista Gerber supôs separar de um líquido em 
fermentação seus produtos voláteis por destilação (aquecer e resfriar seu vapor), esse produto foi 
chamado de água ardens, hoje é chamado de aguardente. 

 
Uma cerveja derivada do arroz na China, chamada kiu, teve sua origem por volta de 

2.300 a.C..Assim como o saquê que é uma bebida japonesa produzida pela fermentação 
microbiana de arroz moído. Tribos da Ásia Central apreciam koimiss, uma bebida alcoólica feita 
do leite de égua ou de camelo. Ou seja, a bebida alcoólica se alastrou por todo o mundo, em 
diferentes épocas, regiões, mas proporcionando as mesmas sensações e os mesmos males aos 
seus usuários. 

 
O consumo de cerveja pelos jovens era comum; muitos contos, lendas e canções de 

amor relatam os seus poderes afrodisíacos. O seu uso social e festivo era bem tolerado, embora, 
já no Egito, moralistas populares se levantassem contra o abuso “por desviar os jovens dos 
estudos”. A embriaguez, no entanto, era tolerada apenas quando decorrente de celebrações 
religiosas, onde era considerada normal ou mesmo estimulada. 

 
Na Babilônia, 500ª.C., a cerveja era ofertada aos deuses. Nas culturas da Mesopotâmia, 

as bebidas alcoólicas existiram, segundo pesquisas científicas, no final do segundo milênio a.C.; 
aos poucos, a cerveja à base de cereais foi substituída por fermentados à base de tâmaras. A 
fermentação da uva também é regularmente mencionada em pesquisas sobre esse tema. 

 
Toda a história da humanidade está permeada pelo consumo do álcool. Registros 

arqueológicos revelam que os primeiros indícios sobre o consumo de álcool pelo ser humano 
datam de aproximadamente 6000 a.C., sendo, portanto, um costume extremamente antigo e que 
tem persistido por milhares de anos. A noção de álcool como uma substância divina, por 
exemplo, pode ser encontrada em inúmeros exemplos na mitologia, sendo talvez um dos fatores 
responsáveis pela manutenção do hábito de beber ao longo do tempo. 

 
Inicialmente, as bebidas tinham conteúdo alcoólico relativamente baixo (como o vinho e 

a cerveja) já que dependiam exclusivamente do processo de fermentação. Com o advento do 
processo de destilação, introduzido na Europa pelos Árabes na Idade Média, surgiram novos tipos 
de bebidas alcoólicas, que passaram a ser utilizadas na sua forma destilada. Nesta época, este 
tipo de bebida passou a ser considerado como um remédio para todas as doenças, pois 
“dissipavam as preocupações mais rapidamente do que o vinho e a cerveja, além de produzirem 
um alívio mais eficiente da dor”, surgindo então a palavra wisky (do Gálico usquebaugh; que 
significa água da vida).  

 
Ainda hoje o uso medicinal de produtos alcoólicos é comum, como, por exemplo, o 

“Biotônico Fontoura” – usado para abrir o apetite, principalmente em crianças. A medicina 
egípcia, respeitada em toda a região mediterrânea, usava essências alcoólicas para uma série de 
moléstias, enquanto meio embreagador contra dores e como abortivo. 
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O consumo de álcool nas civilizações gregas e romanas é bem conhecido. Ele era 
utilizado tanto pelo seu valor alimentício, quanto para festividades sociais. 

 
Durante longos períodos, o consumo de vinho era proibido para as mulheres, fato 

constatado também nos relatos bíblicos, apesar de ser parte integrante de cerimônias católicas e 
protestantes, bem como no judaísmo, no candomblé e em outras práticas religiosas. 

 
A partir da Revolução Industrial, registrou-se um grande aumento na oferta do wisky, 

contribuindo para um maior consumo e, conseqüentemente, gerando um aumento no número de 
pessoas que passaram a apresentar algum tipo de problema devido ao uso excessivo de álcool. 

 
Nos anos 20, nos Estados Unidos, houve uma proposta de coibição legal ao uso de 

bebidas alcoólicas chamada Lei Seca. Porém, durou pouquíssimo tempo. O seu fracasso se deu 
devido a pressões econômicas que fácil e vitoriosamente se interpuseram, além de que o próprio 
consumidor encontrou uma forma bem sutil e prática para alimentar suas necessidades. 

 
Apesar do desconhecimento por parte da maioria das pessoas, o álcool também é 

considerado uma droga psicotrópica (diz-se de medicamento que age o psiquismo), pois ele atua 
no sistema nervoso central, provocando uma mudança no comportamento de quem o consome, 
além de ter potencial para desenvolver dependência. 

 
O álcool é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem seu consumo admitido e até 

incentivado pela sociedade. Esse é um dos motivos pelo qual ele é encarado de forma 
diferenciada, quando comparado com as demais drogas. O consumo de bebidas alcoólicas é 
amplamente difundido no Brasil, onde se consome mais álcool per capita do que leite (além de 
ser bem mais barato na maioria das vezes). 

 
Embora seja uma droga, freqüentemente o álcool não é considerado como tal, 

principalmente pela sua grande aceitação social e mesmo religiosa, quer dizer, o erro é nosso, 
está presente em nossa sociedade. Somos nós que vinculamos o nome drogas ao que é proibido, 
como no caso do álcool não existe proibição, ele não está vinculado ao termo ilegal, deixamos 
passar despercebido os males que ele causa e não o aceitamos como droga, porque isso 
significaria afirmar que todos nós já experimentamos pelo menos um tipo de droga durante nossa 
vida. 

 
Nos dias de hoje, a iniciação das crianças ao consumo do álcool acontece dentro da 

própria casa, com membros da família (são as molhadas de chupeta no copo de cerveja, é o 
golinho de cachaça, é experimentar só a espuminha, é dar cachaça para dormir mais, etc.). A 
permissividade ao álcool leva à falsa crença de inocência sobre seu uso, mas seu consumo 
excessivo tem se tornado um dos maiores problemas das sociedades modernas. 

 
O álcool contido nas bebidas é cientificamente conhecido com etanol, e é produzido 

através de fermentação ou destilação de vegetais como a cana-de-açúcar, frutas e grãos (como já 
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foi dito anteriormente). O etanol é um líquido incolor, ou seja, as cores das bebidas alcoólicas são 
obtidas de outros componentes como o malte ou através da adição de diluentes, corantes e 
outros produtos. 

 
No Brasil há uma grande diversidade de bebidas alcoólicas, cada tipo com quantidade 

diferente de álcool em sua composição. Veja alguns exemplos: 
 

BEBIDA ALCOÓLICA PORCENTAGEM DE ÁLCOOL 
CERVEJA LIGHT 3,5% 

CERVEJA 5% 
VINHO 12% 

VINHOS FORTIFICADOS 20% 
WISKY, VODKA, PINGA 40% 

 
 
A princípio, o álcool provoca um efeito desinibidor. Nos primeiros momentos após a 

ingestão do álcool, podem aparecer os efeitos estimulantes como euforia, desinibição e 
loquacidade (maior facilidade para falar). Com o passar do tempo, começam a aparecer os 
efeitos depressores como falta de coordenação motora, descontrole e sono. 

Doses pequenas de etanol, em uso agudo aumentam o impulso sexual masculino. 
Contudo, essas mesmas doses pequenas podem simultaneamente diminuir a capacidade erétil 
(impotência sexual temporária). Uma minoria significativa de homens alcoólatras crônicos pode 
apresentar atrofia testicular e esterilidade. Em caso de uso mais intenso, pode favorecer atitudes 
impulsivas. 

 
Pessoas que consomem bebidas alcoólicas de forma excessiva, ao longo do tempo, 

podem desenvolver dependência do álcool, condição esta conhecida como alcoolismo. A 
dependência do álcool é uma condição freqüente, atingindo cerca de 5 a 10% da população 
adulta brasileira. 

 
A transição do beber moderado ao beber problemático ocorre de forma lenta, tendo uma 

interface que, em geral, leva vários anos. Alguns dos sinais do beber problemático são: 
desenvolvimento da tolerância, ou seja, a necessidade de beber cada vez maiores quantidades de 
álcool para obter os mesmos efeitos; o aumento da importância do álcool na vida da pessoa; a 
percepção do “grande desejo” de beber e da falta de controle em relação a quando parar; 
síndrome de abstinência (aparecimento de sintomas desagradáveis após ter ficado algumas horas 
sem beber) e o aumento da ingestão de álcool para aliviar a síndrome de abstinência. 

 
Em caso de eliminação abrupta do consumo crônico do álcool, pode-se desencadear a 

síndrome de abstinência caracterizada por confusão mental, alucinação, ansiedade, tremores das 
mãos acompanhados de distúrbios gastrointestinais, desregulação da temperatura corporal, 
convulsões, distúrbios do sono e um estado de inquietação geral (abstinência leve), dependendo 
da gravidade dos sintomas, pode levar à morte. Cerca de 5% dos usuários que entram em 
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abstinência leve evoluem para a síndrome de abstinência severa ou delirium tremens que, além 
da acentuação dos sinais e sintomas acima citados, caracteriza-se por tremores generalizados, 
agitação intensa e desorientação no tempo e espaço. 

 
Não se nega que o uso moderado de álcool pode ser uma festa e até ser associado a 

alguns benefícios à saúde. Mas, suas conseqüências, nem sempre. Basta um olhar mais apurado 
para vislumbrar prejuízos de toda ordem, em todas as classes sociais. Prejuízos que saltam aos 
olhos nos acidentes de trânsito, na perda de produtividade da classe trabalhadora, na diminuição 
da capacidade produtiva das empresas, na conta da saúde pública, na relação indivíduo / 
sociedade, na desagregação da família e ainda em outros acontecimentos trágicos originados do 
estado de embriaguez. 

 
Às vezes o álcool nem parece ser uma droga psicoativa, que causa dependência. Nos 

outdoors nas ruas e na mídia ele é apresentado por ídolos da música e mesmo atletas populares, 
como se fosse permitido para todas as faixas etárias, criando alegres ilusões: tartarugas que ficam 
rápidas e até viram craques do futebol, mulheres que se transformam em cervejas, cervejas que 
refrescam até pensamento, pessoas que atravessam continentes a nado para tomar uma cerveja, 
lugares paradisíacos oferecidos pelas marcas de cerveja... 

 
Tudo o que diz respeito ao álcool deve ser pensado como um problema muito mais 

grave do que apenas como diversão, por ele estar tão próximo, tão acessível, deixa a impressão 
de que é semelhante a um animal doméstico que não causa mal algum. O álcool está inserido na 
cultura, presente nos lazeres e encontros adolescentes, presente dentro das casas, presente tanto 
na vida profana quanto na religiosa. Desse modo, consumir álcool pode parecer normal para o 
adolescente, sem muita censura ou orientação por parte dos pais. 

 
Conforme estudo apresentado pela UNESCO, “estudantes começam a beber por 

curiosidade, pelo desejo de inserção social, para esquecer problemas e para ter coragem nas 
paqueras” (NOSSA,  2002). 

 
Embora o álcool seja uma droga legalizada e inserida na cultura, há restrições legais 

quanto à venda e o consumo de bebida alcoólica. Essa venda é proibida para menores de 18 
anos, ratificado pelo artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que proíbe a 
venda a menores de 18 anos “de substâncias com risco de criar dependência”. E o Decreto-Lei 
28.643, em vigor desde agosto de 1998, proíbe a comercialização de bebidas alcoólicas a menos 
de 100 metros dos estabelecimentos de ensino. 

 
Na prática sabemos que essa proibição, esta lei não é cumprida, pois a todo o momento 

vemos adolescentes que consomem bebida alcoólica publicamente, sem que sejam obrigados de 
alguma forma, pelos locais de venda, a apresentar documento que comprove idade legal igual ou 
superior a 18 anos para que a bebida possa realmente ser vendida. 
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Existe uma Lei Estadual em São Paulo (Lei 10.501 de 16 de fevereiro de 2000), que 
determina que estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas devem manter em local 
visível, e próximo às bebidas expostas, cartazes com os dizeres “BEBIDA ALCOÓLICA É 
PREJUDICIAL À SAÚDE, À FAMÍLIA E À SOCIEDADE”, mas também não é rigorosamente 
observada, nem cobrada dos estabelecimentos comerciais. 

 
Você já encontrou algum cartaz informando sobre os prejuízos causados pelo álcool em 

algum estabelecimento comercial? Você já reparou que ao redor de quase todos os 
estabelecimentos de ensino tem um bar ou lanchonete que vende pelo menos cerveja? E que é 
nesses lugares que os jovens se encontram antes, durante e depois das aulas? Quantas vezes você 
mandou um filho ir correndo na padaria comprar algumas garrafas de cerveja porque chegou 
uma visita, ou porque acabou no meio da festinha? Quantas vezes você viu um adolescente com 
bebida alcoólica na mão e perguntou se ele tinha idade legal para estar consumindo álcool? 
Quantas vezes você viu algum jovem sendo socorrido em meio a um show em coma alcoólico? 
Quantas vezes você viu um adolescente bater com o carro e se não morrer, matar alguém? 
Quantas vezes você passou por qualquer outra situação dessas e não fez absolutamente nada por 
achar que não era da sua conta? 

 
Nossa sociedade é muito acomodada. Não fazemos esse tipo de reflexão, mesmo 

sabendo que um desses jovens pode ser o nosso filho. Não conversamos com eles, 
principalmente se estiveram na rua, porque não é da nossa família. Preferimos pagar horrores de 
impostos a serem gastos no tratamento de usuários, preferimos assistir pela televisão que o filho 
de alguém atropelou e matou o filho de outrem porque estava dirigindo bêbado, mas como não 
era o nosso filho...e quando é o nosso às vezes já é tarde demais e não temos muita coisa a fazer 
por ele. A não ser gastar mais um pouco de dinheiro e interná-lo para fazer tratamento químico, 
bem longe dos olhos da sociedade, que agora nos condena não como cidadãos relapsos, mas 
como pais desatentos. O álcool, como qualquer outra droga legalizada, é o lobo em pele de 
cordeiro (ZAGO, 1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
    “A MULHER TEM CONQUISTADO A IGUALDADE COM OS HOMENS “A MULHER TEM CONQUISTADO A IGUALDADE COM OS HOMENS “A MULHER TEM CONQUISTADO A IGUALDADE COM OS HOMENS “A MULHER TEM CONQUISTADO A IGUALDADE COM OS HOMENS 

PARA O BEM E PARA O MAL”PARA O BEM E PARA O MAL”PARA O BEM E PARA O MAL”PARA O BEM E PARA O MAL”    
 
Estudos têm procurado estabelecer as causas do alcoolismo, como fatores individuais, 

sociais e culturais, ou a interação desses fatores. Tais estudos têm estimulado o desenvolvimento 
de teorias biológicas, psicológicas, psicodinâmicas, comportamentais e socioculturais para 
determinar a etiologia do alcoolismo (DSM - IV,1995; SHUCKIT, 1999; FRANCES & 
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FRANKLIN,1992),mais ainda não se tem certeza científica, mesmo que aproximada, sobre qual 
fator é o mais determinante na etiologia do alcoolismo. A idade do primeiro drinque (13 – 15 
anos), a idade do primeiro problema relacionado ao consumo de álcool (16 – 22 anos) 
observados em indivíduos que desenvolveram o alcoolismo, não diferem basicamente do 
esperado da população geral que não tem problema posterior de abuso ou dependência de 
álcool (SHUCKIT, 1999). Por isso, não há um consenso entre os pesquisadores de que uma 
explicação causal para o alcoolismo seja mais determinante do que outra. 

 
Uma dose de bebida alcoólica é definida como algo consistindo entre 10 a 12 gramas de 

etanol, que equivale a uma unidade (un.) de álcool puro. A quantidade de unidades de álcool é 
determinada por sua concentração no volume de uma bebida: Un. de álcool = % da 
concentração de álcool em cada quant.(ml) de bebida : 10. Com base nesses valores foram 
identificados padrões de quantas unidades de álcool um adulto sadio poderia consumir 
semanalmente (LARANJEIRA, 1997; LARANJEIRA & PINSKY,1997; SHOCKIT, 1999). Por 
exemplo, uma dose de aguardente – 50ml – com a concentração de álcool de 50%, conteria 25 
gramas de álcool ou 2,5 unidades de álcool. Uma lata de cerveja de 350 ml com concentração de 
5% de álcool teria o equivalente a 17 gramas de álcool, aproximadamente 1,5 unidades de álcool 
(LARANJEIRA & PINSKY, 1997). 

 
Através desses padrões é que se pode denominar critérios de quantidade de consumo e 

determinar as unidades de álcool que um indivíduo pode consumir. No quadro a seguir, são 
apresentadas as bebidas mais consumidas em nosso meio com suas respectivas concentrações, 
gramas e unidades de álcool. 

 
BEBIDAS CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL UN. DE ÁLCOOL 

1 lata de cerveja – 350 ml 5% = 17 gr de álcool 1,5 

1 dose de aguardente – 50 ml 50% = 25 gr de álcool 2,5 

1 copo de chopp – 200 ml 5% = 10gr de álcool 1 

1 copo de vinho – 90 ml 12% = 10 gr de álcool 1 

1 garrafa de vinho – 90 ml 12% = 80 gr de álcool 8 

1 dose de destilados – 50 ml 40 – 50% = 20 – 25 gr de álcool 2 – 2,5 

1 garrafa de destilados – 750 ml 40 – 50% = 300 – 370 gr de álcool 30 - 37 

 
É importante esclarecer que esses padrões de consumo se referem às unidades de álcool 

consumidas ao longo de uma semana, portanto, o consumo da quantidade semanal de unidades 
de álcool em apenas um dia implicaria mais danos à saúde do que quantidades um pouco 
maiores, mas divididas durante a semana. E o limite permitido por lei é de 0,57 gramas de álcool 
por litro de sangue. Passou disso, o indivíduo é considerado como estando alcoolizado. 
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A taxa de álcool no sangue varia de acordo com o peso, altura e condições físicas de 

cada um. Mas, em média, o indivíduo não pode ultrapassar a ingestão de duas latinhas de 
cerveja ou duas doses de bebidas destiladas, para não ser considerado como estando alcoolizado. 

 
Existem pessoas que sofrem mais com o efeito do álcool, e quando abandonam seu uso 

ao se sentirem mal, não chegam à dependência. Outras pessoas são “fortes ao álcool”, não ficam 
alcoolizadas facilmente e não se sentem mal. Nesse caso, os efeitos progressivos do álcool não 
são percebidos e o uso ocasional pode se tornar abusivo. Se isto ocorre, a pessoa pode ficar 
dependente do álcool. 

 
As pessoas mais tristes, com auto-estima e auto controle baixos, e também as que têm 

alguém na família que abuse da bebida alcoólica terão mais predisposição para se tornar 
alcoolistas. 

 
Alcoolismo é uma doença caracterizada pela dependência física ou psicológica em 

relação ao álcool. Este em demasia exerce um efeito devastador sobre o organismo humano, com 
um grau de dependência tão potente quanto o de drogas ilegais como heroína e cocaína. Além 
de afetar profundamente fígado, pâncreas e coração. 

 
Uma pesquisa do Hospital das Clínicas de São Paulo realizada em 1999 já indicava que 

15% da população brasileira era alcoólatra. Isso faz com que o país, segundo a mesma pesquisa, 
gaste anualmente 7,3% do Produto Interno Bruto (PIB) para tratar de problemas relacionados ao 
consumo abusivo do álcool. Levando em consideração o fato de já se terem passado mais de 
cinco anos após a realização dessa pesquisa, podemos supor quase afirmando que os números 
reais nos dias de hoje são ainda mais assustadores. 

 
 Artistas como Caravaggio, Velásquez e José Malhoa realizaram importantes obras sobre 

situações ligadas ao álcool.”Os bêbados”, de Malhoa, é uma impactante pintura de seis homens 
completamente transtornados pelo consumo excessivo de vinho. Van Gogh, um dos mais 
importantes pós-impressionistas, travou uma amarga batalha contra o alcoolismo até se suicidar 
com um tiro em 1890, aos 37 anos de idade. 

 
O alcoolismo pode ser definido, ainda, como um comportamento crônico e patológico 

caracterizado por uma preocupação indevida com o álcool, em detrimento da própria saúde. Os 
sinais clínicos fundamentais são: blackouts, problemas no emprego, problemas com a lei e 
problemas de inter-relacionamento pessoal. 

 
Existem indicadores familiares que revelam um envolvimento genético na gênese do 

alcoolismo, onde estaria envolvida uma alteração genética enzimática que levaria a uma 
alteração no metabolismo do álcool. Parece haver forte associação entre o distúrbio depressivo e 
o alcoolismo, além de outros distúrbios psiquiátricos. O baixo nível social, levando ao uso de 
destilados de baixa qualidade também favoreceria o aparecimento da dependência. 
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“Não há dúvida de que a porta de entrada da dependência é o álcool”, garante o chefe 

do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas (GREA), da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, Professor Arthur Guerra de Andrade. Como a bebida é socialmente 
aceita, as doses a mais raramente denotam um problema, mas apenas um deslize passageiro.  

 
“Associar o álcool ao amadurecimento e ao prazer são atitudes que acabam levando ao 

abuso”, afirma a Professora Sandra Schivoletto, de São Paulo.  
 
“O álcool não é a causa do alcoolismo. O ébrio não é doente por beber, mas sim uma 

pessoa que bebe por ser doente. É extremamente raro que um indivíduo de constituição 
psicológica sadia e com condições normais de vida se torne um alcoólatra” (Andrade, 2000).  O 
alcoolismo é uma doença caracterizada por quatro fases:  

 
Pré Pré Pré Pré ----    Adição:Adição:Adição:Adição: O indivíduo inicia o consumo do álcool. Esta primeira experiência dá ao 

indivíduo uma sensação boa, pois o efeito do álcool desinibição e alegria. Ele aprende que uma 
certa quantidade de bebida causa modificações em seu estado de humor. Quando o efeito 
provocado pelo álcool termina, ele retorna ao normal. 

 
Pró Pró Pró Pró ----        Drómica: Drómica: Drómica: Drómica: O indivíduo sai para beber com os amigos com maior freqüência. A 

bebedeira passa a ser uma diversão que causará uma ressaca no dia seguinte. A partir desse 
ponto o indivíduo pode se tornar um alcoolista em pouco tempo. 

 
Crítica: Crítica: Crítica: Crítica: O indivíduo entra no alcoolismo. A bebida alcoólica passa a ter um efeito 

diferente, provocando aos poucos graves prejuízos ao físico e à personalidade do bebedor. O 
beber torna-se um problema. Há o início da Síndrome de Abstinência, começam as “paradas 
estratégicas”, podem ocorrer internações, mas há boas expectativas de recuperação física.  

 
Crônica: Crônica: Crônica: Crônica: O indivíduo bebe muito pouco, menos que na fase da pré - adição. Inicia-se a 

atrofia do cérebro. Pode -se ter delírios, tremores nas mãos por períodos excessivamente longos. 
Problemas físicos e emocionais extremos. Pode-se apresentar esquizofrenia, que muitas vezes é 
confundida com psicose maníaco-depressiva. Nesta fase, há poucas expectativas de recuperação.  

 
As quatro fases citadas a cima apresentam sintomas semelhantes, que são o que se 

conhece por Mecanismos de Defesa, são eles:  
 
Negação: Negação: Negação: Negação: Este é o mais comum. É quando ouvimos as famosas frases: “Não sou 

alcoólatra, sou compulsivo. Bebo para relaxar. Bebo para comemorar. Bebo para esquecer. Bebo 
para ouvir música. Bebo para me divertir”. 

 
Justificativa:Justificativa:Justificativa:Justificativa:    Aqui também se nega a dependência: “Bebo porque gosto, paro na hora 

que quiser. Bebo para relaxar. Bebo para comemorar. Bebo para esquecer. Bebo para ouvir 
música. Bebo para me divertir”. 
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Projeção: Projeção: Projeção: Projeção: Neste caso, o alcoolista só reconhece os problemas com o álcool no outro: “O 

outro é quem bebe muito. O vizinho é que é alcoólatra, coitado”. 
    
Introjeção: Introjeção: Introjeção: Introjeção: Aqui o usuário “rouba” as qualidades dos outros: “Meu tio é fazendeiro. Meu 

amigo tem dinheiro. Morei no exterior. Meu carro é importado”. Ou seja, ele usa a realidade do 
outro como se fosse sua própria realidade. 

    
Autopiedade: Autopiedade: Autopiedade: Autopiedade: “O mundo não me compreende. Nada da certo para mim”. Neste caso, o 

usuário faz com que os outros sintam pena dele. 
    
Minimização: Minimização: Minimização: Minimização: O usuário tenta minimizar os prejuízos. “Só bebo vinho. Só bebo nos finais 

de semana. Só bebo à noite. Todo mundo bebe. Não bebo pinga.” 
    
Intelectualização: Intelectualização: Intelectualização: Intelectualização: Neste caso, encontra -se justificativas científicas para o ato de beber. 

“Beber faz bem ao coração”.  
    
Racionalização: Racionalização: Racionalização: Racionalização: Pensa-se sobre a bebida de maneira errônea. “Se eu beber só vinho, vai 

estar tudo bem. Se eu parar por um tempo, vai ficar tudo bem”. 
    
Fuga Geográfica: Fuga Geográfica: Fuga Geográfica: Fuga Geográfica: O usuário chega ao extremo de mudar de cidade, de emprego.  
 
Os mecanismos de defesa fazem parte da personalidade de todos os seres humanos, 

porém aparecem em maior evidência neste grupo.  
 
 
Não é muito difícil perceber quando um indivíduo está alcoolizado. Geralmente, se trata 

de pessoas que passaram dos 40 anos de idade e cuja história etílica existe há muitos anos. Os 
alcoólatras caracteristicamente apresentam o rosto avermelhado, a conjuntiva dos olhos 
amarelada e têm um odor especial no hálito. As palavras são inseguras, precipitadas e às vezes 
balbuciantes. Também pode se observar, imediatamente após a ingestão do álcool, um tremor ao 
redor da boca e um aumento na transpiração. As manifestações psíquicas começam com a 
modificação de comportamento: aumento da emotividade, irritabilidade, impulsividade, ciúmes, 
instabilidade de humor com freqüentes crises depressivas. Conjuntamente aparecem alterações 
intelectuais com uma diminuição do rendimento de trabalho, dificuldade de concentração e de 
atenção, certa confusão nos processos intelectuais, redução da eficiência profissional, absentismo 
e regressão no comportamento e nas relações sociais. 

 
Logo após consumir álcool, em quantidade excessiva ou não, aparecem brechas na 

memória, em que o sujeito comprova no dia seguinte que não se lembra o que fazia enquanto 
bebia. Na ordem afetiva os resultados são bastante claros: tendências egoístas, diminuição no 
sentido ético e de responsabilidades, demonstra uma total despreocupação e indiferença à sua 
família protestando pela sua falta de autoridade em casa e pelo desprezo do qual é objeto, 
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principalmente por parte dos filhos. Manifestam seu arrependimento e prometem deixar a bebida 
mediante juramentos. Despertam bruscamente no meio da noite, cobertos por um abundante 
suor, sobretudo durante episódios de pesadelos ou sonhos inquietantes. A respeito do sistema 
digestivo, apresentam freqüentes gastrites, dores abdominais, sede abundante, perda do apetite e 
náuseas acompanhadas de diarréias fétidas freqüentes. 

 
O fígado aumenta de tamanho causando uma sensação de peso na região direita do 

abdômen e vômitos que finalmente podem levar à cirrose hepática e à acumulação de líquido no 
abdômen. Os transtornos do sistema nervoso se caracterizam por um pequeno e rápido tremor 
nas mãos e na língua, cãibras musculares sobretudo na barriga da perna, sacudidas noturnas, 
formigamento nas extremidades e atrofia nos músculos. 

 
O alcoolista pode encontrar mais justificativas para beber numa semana, do que o não 

usuário encontraria para fazer todas as outras coisas durante a vida inteira. 
 
Com o passar do tempo, o alcoolista necessita, cada vez mais, de doses maiores de 

álcool. Começa a perder o controle da quantidade de bebida, e sempre arruma uma justificativa 
para sua bebedeira. Ele próprio vai se enganando com suas desculpas, e com isso vai se 
afastando do seu sentimento de fraqueza perante a bebida, vai perdendo a dignidade e o amor 
próprio. 

 
O alcoolista não consegue enxergar que o problema é dele. Em geral, culpa alguém da 

família, principalmente a criança. Faz cair a atenção sobre ela, na esperança que esqueçam que 
está bêbado. As crianças são as maiores vítimas do alcoolista, pois a sua mente ainda está em 
formação e ela não consegue saber como se comportar diante das atitudes imprevistas e 
contraditórias do “doente”. 

 
O alcoolista continua bebendo, aumenta as doses e a freqüência do uso do álcool, mas já 

não se sente bem ao beber como no início. Começa a se sentir culpado, triste, fraco, com a auto-
estima baixa. Fica irritado, violento com facilidade, tem crises de ciúmes, manias de grandeza e 
de perseguição. Percebe que existe algum problema e procura medidas desesperadas para 
escapar como: Mudar de emprego, cidade, marido / mulher (como já foi citado dentre os 
mecanismos de defesa), ou ainda pode ter idéias de suicídio.  

 
Na fase final, o alcoolista perde a capacidade de julgamento, não sabe o que está 

acontecendo dentro dele. Bebe pela manhã e estoca a bebida em esconderijos. Precisa do álcool 
para não sentir dor e depressão. Não consegue suportar sentimentos negativos e os descarrega 
nas pessoas mais próximas da família. 

 
As pessoas que convivem com o alcoolista acabam pensando que fizeram algo de errado 

e que provocaram esta situação. Ficam tristes, envergonhadas, com medo e raiva, pois não 
sabem o que fazer além de nutrir um sentimento de culpa. 
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A dependência do álcool impede que o alcoolista tenha consciência de seu 
comportamento destrutivo. Ele perde o contato consigo mesmo, pois (como já foi dito) sua 
capacidade de julgamento está gravemente prejudicada. Por tudo isso, ele sozinho não 
conseguirá parar de beber. A família e os amigos precisam encaminhá-lo a um ambulatório, 
Alcoólicos Anônimos, Pastorais da Sociedade e da Família, enfim, um grupo de apoio ao 
alcoolista. 

 
Quando a droga é utilizada em quantidades e freqüências elevadas, o organismo se 

defende estabelecendo um novo equilíbrio em seu funcionamento e adaptando-se à droga de tal 
forma que, na sua falta, funciona mal. O corpo fica num estado de adaptação, manifestado por 
distúrbios físicos quando o uso da droga é interrompido. Na dependência física, a droga é 
necessária para que o corpo funcione normalmente. 

 
Quando o organismo reage à presença de um produto químico, através de um processo 

de adaptação biológica, este organismo desenvolve o que conhecemos por tolerância ao álcool. 
No caso da presença contínua de uma determinada substância, o organismo se acostuma a ela e 
a incorpora em seu funcionamento. Assim, ele responde cada vez com menor intensidade aos 
efeitos da droga consumida, necessitando aumentar a dosagem para obter os mesmos efeitos de 
antes. 

 
O aumento de doses muito mais elevadas do que as iniciais aumenta o risco de uma 

morte súbita por overdose. Isto ocorre, por exemplo, quando se administra um produto mais 
“puro”, Isto é, menos adulterado que habitualmente. 

 
Quando se interrompe esse processo passa-se pelo que passamos de Síndrome de 

Abstinência (já caracterizada no capítulo anterior). O usuário também pode chegar a apresentar 
delirium tremens, que além das características apresentadas no capítulo anterior, na maioria das 
vezes apresenta manifestações convulsivas que ocorrem na síndrome de abstinência, ainda que 
os outros mecanismos possam coexistir, como a epilepsia, traumatismo cranioencefálicos e 
processos infecciosos. O delirium tremens não é, entretanto, exclusivo da abstinência, podendo 
ocorrer quando do aumento exagerado da ingestão ou redução súbita. O quadro clínico final é 
sempre exuberante, com grave comprometimento do estado geral, sudorese intensa com odor 
fétido, distúrbios hemodinâmicos e hidroeletrolíticos (pela desidratação). 

 
 

SÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICASÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICASÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICASÍNDROME DE ABSTINÊNCIA ALCOÓLICA    
Sinais e sintomas do sistema 
nervoso autônomo 

Taquicardia, hipertensão, diaforese, febre, 
tremores 

Piora dos sintomas e sinais da sín 
drome inicial 

Alterações comportamentais Inquietação, irritabilidade, hostilidade, 
agitação, resposta de alarme exagera da 

Alucinações, delírios paranóides 

Prejuízo da função cognitiva Distrabilidade, prejuízo da concentra -ção, 
memória e julgamento 

Desorientação temporo-espacial, 
turvação do sensório, curso flutu ante

Sinais e sintomas do trato 
gastro-intestinal 

Anorexia, náusea e vômito, diarréia Piora dos sintomas e sinais da sín 
drome inicial 
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Seqüelas neurológicas Fraqueza, cãibra, tremores Piora dos sintomas e sinais da sín 
drome inicial 

Alterações do sono Insônia, pesadelo Piora dos sintomas e sinais da sín 
drome inicial 

 
 
         A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera o alcoolismo como uma das 

doenças que mais matam no mundo. No Brasil, há quem afirme que o álcool consome mais 
recursos que a totalidade das importações brasileiras ou todo o orçamento da previdência social. 

 
Em nossa cultura o consumo de álcool é amplamente incentivado aos homens, e suas 

“bebedeiras” são encaradas com naturalidade, no entanto, às mulheres, hoje é permitido o 
consumo “social” e sua embriaguez é severamente criticada. Devido a esse julgamento social 
severo, muitas mulheres podem não procurar ajuda, e portanto os números relativos a essas 
usuárias seriam em verdade, muito superiores ao que se tem acesso, já que a grande maioria dos 
estudos são realizados em centros de tratamento.  

 
O alcoolismo na mulher ocupa um lugar à parte, por que mesmo tendo características 

comuns ao alcoolismo no homem, estes se distinguem por fatores sócio-cultutais que determinam 
o status da mulher na nossa sociedade. Os grupos sociais são menos indulgentes com as 
mulheres. 

 
Neste caso, trata-se de um alcoolismo mais secreto, solitário e controlado pelo sentimento 

de pudor que desencadeia a culpabilidade. O alcoolismo degrada mais rapidamente e mais 
profundamente a mulher, em seu status e em seu papel feminino e maternal do que degrada ao 
homem em seu papel masculino e paternal. A rejeição e a intolerância social é mais viva e mais 
precoce para a mulher do que para o homem. Por isso, a mulher esconde mais o alcoolismo da 
família e dos amigos, pois o preconceito em relação a ela é maior do que em relação aos 
homens.  

 
A prevalência do alcoolismo entre as mulheres ainda é significativamente menor que a 

encontrada entre os homens (Blume, 1994; Grant, 1997). Ainda assim, o consumo abusivo e / ou 
a dependência do álcool traz reconhecidamente inúmeras repercussões negativas sobre a saúde 
física, psíquica e social da mulher. 

 
De acordo com Ross et al., 1990, foi constatado um maior risco relativo para suicídio e 

acidentes fatais entre mulheres que consumiam acima de três doses diárias de bebidas alcoólicas. 
 
Dados recentes afirmam que as mulheres, principalmente aquelas que não trabalham 

fora de casa, bebem muito mais em casa do que nos bares. Por isso, ficam dependentes mais 
rápido que os homens, pois a família não percebe ou não aceita seu alcoolismo. Assim, ela 
demora muito para receber ajuda e tratamento. 
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“Aspectos sócio-culturais também influenciariam de forma particular o padrão de 
consumo de álcool entre as mulheres. Estas, acima de 40 anos, estariam expostas a um maior 
aumento do consumo de álcool, associado a uma falta de estrutura familiar, o que não ocorreria 
entre os homens” (Neve et al., 19996). 

 
Segundo Hochgraf et al., 1995, “a preocupação com o impacto do abuso e dependência 

de álcool entre as mulheres, com suas particularidades, também já foi alvo de pesquisas, e dentre 
as principais observações realizadas, destaca-se o fato de que o início e o aumento do consumo 
de álcool, entre as mulheres estudadas, era mais tardio, elas também relatavam mais tentativas de 
suicídio, além de menor utilização concomitante de outras drogas ilícitas comparativamente aos 
homens”. 

 
Desde que a mulher, após seu movimento de emancipação, ampliou seu espaço social e 

aumentou sua participação na disputa pelo mercado de trabalho, e incrementou suas 
responsabilidades (mãe, amante, dona-de-casa e até provedora), houve uma modificação na 
gravidade e nos tipos de doenças que incidem no sexo feminino. 

 
Elas estão cada vez mais usando drogas, tanto as legais como o cigarro, álcool, 

antidepressivos, hipnóticos, ansiolíticos, etc., quanto as ilegais como maconha, cocaína, entre 
outras. O diferencial entre mulheres e homens usuários está na distinção entre o aceitável e a 
dependência do álcool, que são variáveis de acordo com as diversas culturas e grupos sociais 
existentes. 

 
Muitas mulheres casadas começam a beber na meia idade, quando seu papel de mãe e 

esposa é desafiado pela partida de seus filhos – o desafio do “ninho vazio”. É como se o 
desespero “subisse à cabeça” e ela se rendesse ao álcool para aliviar as tensões usuais da sua 
vida e aí descobre que suas tensões internas também podem ser neutralizadas com seu uso, 
aumentando assim o consumo. Com o decorrer do tempo, ela se torna cada vez mais 
dependente da bebida como um meio de reduzir a ansiedade. 

 
Outra característica do alcoolismo feminino é que normalmente, no início, a mulher bebe 

sozinha e dentro de sua própria casa, com receio de ficar estigmatizada. “Nossa cultura é 
permissiva com o beber masculino. Acha-se engraçado um homem alcoolizado fazendo 
brincadeiras ou até se expressando de forma inconveniente na mesa de um bar. Mas a mulher 
que se comporta da mesma forma rapidamente é rotulada de vadia ou, no mínimo, inadequada. 
Os bares também não combinam com mulheres bebendo exageradamente” (Analice Gigliotti – 
mestre em Psiquiatria pela Escola Paulista de Medicina e Chefe dos setores de Dependência 
Química e de Dependência à Nicotina da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro). 

 
Na Roma Antiga, por exemplo, as mulheres que sofriam de alcoolismo eram tratadas 

com o mesmo rigor que as adúlteras, pois acreditava - se que o álcool as tornava sexualmente 
agressivas e promíscuas. Até pouco tempo, o preconceito também podia ser visto na medicina. 
Alguns livros de psiquiatria insistiam que o alcoolismo feminino era diferente do masculino. O 
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alcoolismo na mulher era tratado como um sério desvio de personalidade com tratamento mais 
complexo, e que comumente não chegava a nenhum resultado. 

 
A mulher, via de regra, demora mais a buscar um tratamento para a sua doença. E só o 

faz quando as complicações físicas e emocionais são tantas que passa a ser impossível negar o 
problema. Freqüentemente a negação é um dos maiores obstáculos para a recuperação. Além 
disso, muitas mulheres abandonam o tratamento por medo de perder a guarda dos filhos. Em 
geral, a dependência não aparece sozinha, é comum estar associada à depressão ou violência 
familiar. 

 
Para a terapeuta familiar Márcia Alvarez, as mulheres sempre foram as principais 

responsáveis pelo alcoolismo oculto. Por pressões familiares e constrangimentos sociais a mulher 
sempre foi forçada a beber em casa. Assim fica difícil definir se hoje elas bebem mais, de fato, ou 
se apenas assumem isso mais livremente. 

 
 

    
    

    “VÓS DEVEIS CONCEBER E PARIR FILHOS: MAS NÃO BEBEI “VÓS DEVEIS CONCEBER E PARIR FILHOS: MAS NÃO BEBEI “VÓS DEVEIS CONCEBER E PARIR FILHOS: MAS NÃO BEBEI “VÓS DEVEIS CONCEBER E PARIR FILHOS: MAS NÃO BEBEI 
NENHUM VINHO OU BEBIDA FORTE".NENHUM VINHO OU BEBIDA FORTE".NENHUM VINHO OU BEBIDA FORTE".NENHUM VINHO OU BEBIDA FORTE".    

(Juízes 13:7) 
 

O organismo feminino absorve 30% a mais de álcool que o masculino. Isso pelo fato de 
as mulheres terem mais gordura e menos água no corpo. Além disso, os homens possuem a 
enzima desidrogenase (no estômago) – que é responsável pela degradação de parte do álcool 
ingerido antes de sua absorção, o que ajuda a preservar o fígado, em quantidade duas vezes 
maior que as mulheres. 

 
Por ter menos enzimas para metabolizar o álcool lançado na corrente sangüínea, a 

mulher embriaga-se mais que o homem, ingerindo a mesma quantidade de bebida, segundo o 
National Institute on Alcohol Abuse and Alcolism. Esta diferença não ocorre no uso de bebidas 
com baixa concentração de álcool, como cerveja, mas é um fator importante de toxicidade na 
ingestão de vinhos e destilados. Mas, uma vez atingidos estes altos níveis de álcool no sangue, 
mulheres eliminam a substância mais rapidamente do que homens. Isto se deve a um tamanho 
relativamente maior do fígado em relação à massa corporal. Embora as conseqüências físicas 
sejam as mesmas para ambos os sexos, o corpo da mulher é mais vulnerável aos efeitos, explica 
o Doutor Sérgio Nicastri. Este é um dos motivos que dificulta a identificação da transformação do 
abuso em dependência. 

 
As conseqüências médicas do abuso de álcool em mulheres são muito mais intensas e 

precoces do que em homens, tendência esta conhecida nos meios especializados como 
“telescopismo” (termo que não tem nada a ver com a palavra copo e sim com telescópio). 
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Elas evoluem muito mais rapidamente do uso ocasional para o uso abusivo e a 
dependência. Desenvolvem doenças hepáticas pelo uso de álcool (cirrose, hepatite, etc.) em 
comparativamente menor tempo e intensidade de uso, e proporcionalmente maior número de 
mulheres morre de cirrose alcoólica do que homens. Estudos longitudinais estimam em 15 anos a 
redução da expectativa de vida de mulheres com uso severo de álcool. Todos estes fatores 
reduzem o tempo disponível para uma intervenção terapêutica antes da ocorrência de danos 
irreversíveis em mulheres dependentes. 

 
Estudos experimentais em animais sugerem que esta maior vulnerabilidade física (e 

particularmente a maior incidência de lesão hepática) está relacionada a níveis maiores de 
hormônios estrogênicos na mulher. Como estes hormônios são degradados pelo fígado, uma vez 
iniciada a lesão hepática, acelera-se a ação deletéria da substância, formando-se um ciclo vicioso. 

 
Curiosamente, um estudo recente realizado por agência internacional de pesquisa sobre 

câncer mostrou que mulheres alcoólatras têm uma incidência menor de câncer de útero. Após 
sua internação para tratamento do alcoolismo, 36.856 mulheres com idade média de 42.7 anos 
foram acompanhadas entre 1965 e 1994. Durante este período foram diagnosticados 69 casos de 
câncer uterino na população observada, mostrando um risco médio 24% menor do que para 
mulheres não usuárias. Este efeito protetor do álcool se mostrou ainda maior nas mulheres com 
idade acima de 50 anos (Weiderpass, E. – Int. J. Câncer – 93: 299 – 301; 2001). 

 
Além disso, a ingestão repetida de doses elevadas de etanol por mulheres pode resultar 

em amenorréia (ausência de menstruação), diminuição no tamanho ovariano, ausência de 
corpos lúteos com infertilidade associada e aborto espontâneo. 

Grande parte da escassa pesquisa sobre alcoolismo feminino é dedicada aos efeitos das 
drogas e do álcool sobre o feto. 

 
O alcoolismo feminino não faz mal somente à saúde da mulher que é usuária ou aos 

familiares e amigos que a cercam, mas quando essa mulher engravida sua principal vítima é o 
bebê que está sendo gerado em seu corpo. Pois ele se torna um alcoolista por osmose, já que a 
ingestão abundante de bebidas alcoólicas durante a gravidez resulta na transferência placentária 
rápida, tanto do etanol quanto do acetaldeído, que podem acarretar diversos malefícios ao bebê. 
Por isso é que se recomenda que toda gestante evite o consumo de bebidas alcoólicas, não só ao 
longo da gestação como também durante todo o período de amamentação, pois o álcool é 
passado para o bebê também através do leite materno. 

 
Uma associação entre alcoolismo materno e desenvolvimento fetal alterado tem sido 

mencionada desde a Antigüidade. Evidências a partir das mitologias grega e romana relacionam 
o alcoolismo materno com o desenvolvimento fetal prejudicado. 

 
Nos anos 60, investigadores relacionaram morbilidade e mortalidade infantis, 

prematuridade aumentada, recém-nascidos de baixo peso e deficiências mentais entre crianças 
nascidas de mães alcoólatras. 
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Os efeitos do alcoolismo no desenvolvimento fetal afetam o desenvolvimento do sistema 

nervoso central, do coração e do desenvolvimento ocular, porém as maiores más formações 
ocorrem nos órgãos. 

 
A quantidade e a variabilidade de consumo alcoólico em torno da concepção e durante 

os vários estágios da gravidez em seres humanos podem ter diferentes efeitos. É provável que o 
consumo intenso de álcool durante os três primeiros meses tenha maior efeito no 
desenvolvimento fetal, enquanto o consumo intenso de álcool próximo ao parto pode ter maior 
efeito na nutrição e no tamanho do bebê. Entretanto, há um risco definitivamente aumentado 
para os filhos de mulheres que bebem constantemente durante a gravidez. 

A quantidade de álcool consumida pela mãe não é o único fator decisivo que determina 
os efeitos causados no bebê; a tolerância individual da mãe e da criança também tem um papel 
importante e por isso não é possível estipular qual a quantidade que a mãe pode beber sem 
provocar danos ao bebê, por isso, muitos especialistas recomendam pura e simplesmente a 
abstinência total. 

 
Dois estudos clínicos recentes, comparando a quantidade de álcool consumida durante a 

gestação e seu resultado, dão algumas respostas interessantes. Omelette et al. Compararam três 
grupos de mulheres grávidas. GRUPO 1: GRUPO 1: GRUPO 1: GRUPO 1: abstiveram-se de beber álcool; GRUPO 2: GRUPO 2: GRUPO 2: GRUPO 2: beberam 
mais de uma vez por dia; GRUPO 3: GRUPO 3: GRUPO 3: GRUPO 3: consumiram cinco ou mais bebidas por ocasião, e também 
tiveram uma média diária de mais do que 45ml de álcool absolutos. 

 
Comparando os lactantes dos três grupos de mulheres foram encontradas as seguintes 

incidências de condições: bebês nascidos de consumidoras intensas tinham um risco duas vezes 
maior de anormalidades em relação aos nascidos de consumidoras abstinentes ou moderadas; 
32% dos bebês nascidos de consumidoras intensas demonstraram anomalias, microcefalia e 
anomalias congênitas foram mais freqüentes neste grupo. 

 
Em outro estudo Zitlle mostrou que o uso de álcool antes da gravidez e na gravidez tardia 

estava relacionado significativamente ao peso do recém-nascido. Segundo ele, um consumo 
diário de 28 gr de álcool absoluto antes da gravidez (mês precedente) estava associado a uma 
diminuição no peso de nascimento de 91 gr, esta mesma quantidade consumida na gravidez 
tardia estava associada a uma diminuição no peso de nascimento de 160 gr. 

 
Há milênios sabemos que o álcool pode ter conseqüências perigosas durante a gravidez. 

Na Bíblia, no Velho Testamento, um anjo adverte a mãe de Sansão a não tomar vinho durante a 
gravidez, e todos sabemos também da força de Sansão, que poderia não ter sido o herói que foi 
se sua mãe não tivesse ouvido o anjo enviado pelo Senhor. 

Há 200 anos, uma comissão britânica tachou os recém-nascidos de mães alcoólatras de 
“famintos e defeituosos”. Há duas décadas, médicos franceses e americanos documentaram e 
divulgaram as conseqüências do abuso do álcool durante a gravidez. Na mesma época, os 
pediatras Hermann Löser e Frank Majeuski observaram um “faro” específico nas mães de bebês 
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prejudicados. Fazendo perguntas sobre problemas com álcool, obtiveram a confirmação. Desde 
então, prestaram atenção à manifestação de problemas causados pelo álcool quando 
examinavam seus pequenos pacientes. 

 
O recém-nascido que precisa “beber” junto com a mãe ainda no ventre materno, muitas 

vezes nasce pré-maturo, com peso abaixo do normal. Tem dificuldade para respirar sozinho. 
Muitos morrem nos primeiros dias após o parto. A extensão dos danos causados pelo álcool está 
estreitamente relacionada com a duração e quantidade de ingestão do álcool e, sobretudo, com a 
capacidade do organismo feminino de digerir o álcool. Isso quer dizer que: o tempo e a 
regularidade de ingestão de álcool aumentam os danos provocados no fígado. Ele demora cada 
vez mais para digerir o álcool consumido. Como este passa rapidamente para a corrente 
sangüínea, o drink da mãe já atua sobre o bebê após 10 minutos, com o mesmo valor em ppm. 
Mesmo pequenas quantidades de álcool prejudicam o bebê em desenvolvimento. 

 
A gravidade se revela nas estatísticas que mostram que uma em cada seis crianças morre 

no pós-parto imediato, e das sobreviventes, a metade sofre permanente deficiência física e / ou 
mental. 

 
Os filhos de mães que bebem moderadamente sofrem de problemas de concentração e 

dificuldades comportamentais. Nosso corpo é um emaranhado de estímulos, mensagens e 
respostas uma vez que um determinado ponto sofre algum tipo de ameaça outro ponto 
certamente sofrerá a conseqüência. No caso do bebê em formação não existe nem a opção de 
defesa própria. 

 
O fígado imaturo do feto produz menos enzimas que decompõem o álcool do que o 

fígado da mulher adulta. Durante a ingestão regular de álcool pela mãe, o órgão ainda imperfeito 
do feto é completamente sobrecarregado e o efeito devastador do “veneno” é mais prolongado, 
continuando ainda quando a gestante volta a estar sóbria. O álcool ingerido pela mulher grávida 
é inevitavelmente absorvido pelo organismo do bebê em gestação através do sistema circulatório. 
Se uma mãe bebe muito, o mesmo acontece com o seu bebê. Se beber com regularidade, a 
criança estará constantemente sob a influência do álcool. O feto metaboliza o álcool mais 
lentamente do que a mãe, o que leva a níveis mais altos de concentração de álcool no sangue do 
que no caso de qualquer adulto. Quer dizer, a maldade com o feto não tem fim. Além dele não 
poder se defender é mais prejudicado pelo álcool do que a própria mãe, já que seus órgãos ainda 
não estão completamente formados ou plenamente desenvolvidos. Me indigna, sinceramente, ter 
que chamar uma mulher dessa de MÃE só porque ela gera uma criança em seu ventre. 

 
O abuso de álcool não prejudica apenas o fígado, as conseqüências desse abuso se 

alastram até o cérebro. Em geral, este fato não é levado em consideração durante o consumo 
regular do álcool (simplesmente o órgão mais importante do nosso corpo, que passa todas as 
mensagens para todos os cantos, é afetado e não se leva esse fato em consideração). 

 



 22

As crianças sob a influência do álcool têm o desenvolvimento do cérebro em formação 
prejudicado. O desenvolvimento do cérebro se dá ao longo de toda a gravidez e o álcool pode 
interferir nesse desenvolvimento em qualquer altura. As circunvoluções cerebrais são 
pronunciadas e numerosas células nervosas ficam atrofiadas. Conseqüentemente, essas células 
dispõem de uma quantidade menor de sinapses – as conexões tão importantes para a 
transmissão dos impulsos nervosos. Uma rede incompleta de neurônios conduz a informações 
errôneas e a reações estranhas. 

 
O álcool ingerido em grandes quantidades dificulta também a ingestão das vitaminas 

pelo organismo, principalmente a vitamina B1, essencial para a saúde dos nervos e por isso os 
alcoolistas se tornam pessoas mais nervosas. Isso também acontece com os bebês gerados sob o 
uso de álcool, pois as vitaminas e todo tipo de alimento é passado para ele através da mãe, se 
esta não absorve o que é necessário, o bebê passa por uma espécie de desnutrição (levando em 
consideração que ele necessita e não recebe de sua mãe o suficiente para seu desenvolvimento 
pleno e saudável). 

 
Nas mães alcoolistas a produção dos hormônios prolactina e ocitocina (que promovem 

respectivamente a produção e expulsão do leite no seio) é inibida pelo uso do álcool. 
 
Uma meta-análise de 36 estudos, publicada em 28/03/2001 no The Journal of the 

American Medical Association confirma que para mulheres usuárias não existe uma proposta de 
esterilização, mas afirma tratar-se de uma questão ainda muito mal resolvida quando se fala nas 
atitudes da sociedade para com a mulher que usa o álcool durante a gravidez. Algumas 
abordagens ao problema estão centradas numa visão coercitiva e punitiva. Este tipo de 
intervenção, visando proteger o feto, inclui o tratamento forçado e o confinamento da mãe.  

 
Em outras situações, mulheres sofrem sansões penais por darem a luz á crianças lesadas, 

algumas tendo sido acusadas de homicídio em caso de bebês nascidos mortos. Esbarramos, 
diante desses acontecimentos, nas questões éticas e morais, principalmente por ser quase 
impossível separar a ação deletéria do álcool sobre o feto de qualquer outro tipo de influência 
sofrida pelo bebê. “Afora medidas educativas e preventivas, todas as medidas restritivas e 
coercitivas levam à questão dos direitos civis e da liberdade da mãe versus a proteção do feto” 
(De Ville, K. A., Kopelman, L. M., 1998). 

 
Segundo o Doutor Saulo Caíres Berber do setor de Neurologia ligado ao Centro de 

Convivência e Recuperação da Saúde de Dependentes Químicos do Hospital Santa Teresa no 
Estado de Santa Catarina, os filhos de mães alcoolistas se tornarão adolescentes impulsivos, 
destituídos de empatia para com os outros, com julgamento comprometido quanto à 
conseqüência de seus atos, independente do grau de deficiência mental, causado pelo álcool, que 
apresentem. 

 
Segundo Papalia e Olds, só nos Estados Unidos, mais de 40 mil bebês nascem com 

defeitos congênitos ligados ao uso de álcool. Neste contexto, elas afirmam que cerca de um bebê 
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a cada 750 sofre com a Síndrome Alcoólica Fetal (assunto desenvolvido no capítulo 5). Somando 
a esses fatores, argumentam que os neonatos são inquietos e irritadiços, às vezes têm tremores, 
convulsões, febre, vômito e dificuldade para respirar. Com o decorrer do desenvolvimento a 
criança tende a ser mais desajustada, ter problemas de aprendizagem, ser ansiosa em situação 
social e ter dificuldade para fazer amigos. 

 
O uso do álcool durante a gravidez prejudica menos a mãe do que o bebê que está 

sendo gerado por ela, os prejuízos causados não se resumem apenas ao desenvolvimento intra-
uterino, eles seguem por todas as etapas de desenvolvimento mesmo após o nascimento (para 
aqueles que conseguem sobreviver aos prejuízos). 

 
 Os bebês passam por todos os sintomas de alcoolismo, citados no capítulo anterior, 

como a síndrome de abstinência e o delirium tremens. Se é difícil para os familiares 
acompanharem o indivíduo usuário que passa por todos esses sintomas e sinais de que as coisas 
em seu organismo não estão bem, se é tão incômodo para o próprio usuário sofrer com as 
conseqüências de seus atos, imagine para um bebê recém-nascido que passa por tudo isso sem 
ao menos ter tido a opção de escolher o álcool como um de seus “alimentos” mais abundantes. 

 
Infelizmente não existe tratamento para as crianças que nascem com problemas causados 

pelo uso do álcool durante a gravidez (pelo menos no que diz respeito a uma cura) e os defeitos 
congênitos adquiridos são definitivos. 

 
Curiosidade: Curiosidade: Curiosidade: Curiosidade: Você sabia que o bebê pode nascer embriagado se a mãe beber 

imediatamente antes do parto? 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

“ SAIBA QUE TUDO QUE VOCÊ FIZER NA VIDA IRÁ DEIXAR TRAÇOS E “ SAIBA QUE TUDO QUE VOCÊ FIZER NA VIDA IRÁ DEIXAR TRAÇOS E “ SAIBA QUE TUDO QUE VOCÊ FIZER NA VIDA IRÁ DEIXAR TRAÇOS E “ SAIBA QUE TUDO QUE VOCÊ FIZER NA VIDA IRÁ DEIXAR TRAÇOS E 
PROCURE SER CONSCIENTE DE CADA AÇÃO”.PROCURE SER CONSCIENTE DE CADA AÇÃO”.PROCURE SER CONSCIENTE DE CADA AÇÃO”.PROCURE SER CONSCIENTE DE CADA AÇÃO”.    
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( Paulo Coelho ) 
 
 
Para um bebê nascer saudável temos que ter, antes de mais nada, pais e mães que 

estejam gozando de boa saúde. Como o bebê permanece no útero da mãe durante nove meses, 
formando seu físico a partir de nutrientes fornecidos por ela, é imprescindível que essa mãe seja 
portadora de um bom estado nutricional. 

 
A compreensão dos fatos básicos da transmissão hereditária é fundamental para o 

entendimento de muitos aspectos do desenvolvimento. 
 
O desenvolvimento de cada indivíduo começa quando um espermatozóide do pai 

penetra a parede de um óvulo ou ovo da mãe. Em média, uma vez a cada 28 dias um óvulo 
amadurece em um dos dois ovários, é liberado para dentro da trompa de falópio correspondente 
e começa sua vagarosa jornada em direção ao útero, propulsionado pelos pequenos cílios que se 
parecem com cabelos e forram o tubo. No momento em que o minúsculo espermatozóide 
penetra a parede do óvulo ele libera 23 partículas pequeninas chamadas de cromossomos. 
Aproximadamente ao mesmo tempo, o núcleo do óvulo se rompe liberando seus próprios 23 
cromossomos, de forma que o novo indivíduo começa a vida com 46 cromossomos. Estes se 
dividem novamente em partículas ainda menores, chamadas gens, que são os portadores da 
hereditariedade da criança. Todo ser humano é reconhecido por esta característica, 23 pares de 
cromossomos identificáveis através do DNA. Após a fecundação o óvulo fertilizado começa 
imediatamente a crescer e a se subdividir. E passa por três períodos de desenvolvimento, são 
eles: 

 
PERÍODO GERMINALPERÍODO GERMINALPERÍODO GERMINALPERÍODO GERMINAL: Quando o óvulo fertilizado chegar ao útero, terá o tamanho 

aproximado de uma cabeça de alfinete e conterá várias dúzias de células. Uma pequena cavidade 
é formada no interior da massa de células, resultando em um grupo externo de células e em um 
grupo interno, separado, de células. Enquanto isso, o útero começa a passar por mudanças em 
preparação para receber o óvulo fertilizado. 

 
Aquela camada externa é chamada de trofoblasto, e vai acabar se desenvolvendo para 

formar tecidos acessórios que protegem e nutrem o embrião. Já a camada interna se transformará 
no próprio embrião. 

 
Ao mesmo tempo, pequenas ramificações começam a crescer em volta da parte externa 

do trofoblasto. E em poucos dias, essas ramificações irão prender o ovo à parede uterina. 
 
No momento da implantação, extensões dos ramos do trofoblasto atingem espaços 

sangüíneos que se formaram no interior do tecido materno. 
 
PEPEPEPERÍODO EMBRIONÁRIORÍODO EMBRIONÁRIORÍODO EMBRIONÁRIORÍODO EMBRIONÁRIO: Nesse período o novo indivíduo estabelece uma relação de 

dependência com a mãe. 
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A massa interior de células, que se transformará no próprio embrião, começa a se 

diferenciar em três camadas distintas: (1) o ectoderma (camada externa), do qual se 
desenvolverão a epiderme (camada externa da pele), o cabelo, as unhas, partes dos dentes, 
glândulas da pele, células sensoriais e o sistema nervoso; (2) o mesoderma (camada mediana), 
do qual se desenvolverão a derme (camada interna da pele), os músculos, o esqueleto e os 
órgãos dos aparelhos circulatório e excretório; e (3) o endoderma (camada interna), do qual se 
desenvolverão o forro para todo o trato gastrointestinal e trompas de Eustáquio, traquéia, 
brônquios, pulmões, fígado, pâncreas, glândulas salivares, glândulas da tireóide e timo. 

 
As camadas externas das células formam duas membranas fetais: o córion e o âmnio, 

que juntos com uma terceira membrana derivada da parte uterina, cercam o embrião em 
desenvolvimento. Eles formam um saco preenchido por um fluído aquoso (líquido amniótico) 
que funciona como um amortecedor para proteger o embrião e ajuda a manter uma temperatura 
constante para ele. Simultaneamente, outros sacos são formados, o mais importante formará o 
cordão umbilical, este é a linha vital do embrião. Através dele duas artérias transportam sangue 
do embrião até a placenta, e uma veia transporta sangue da placenta para o embrião. Os 
produtos excretáveis do bebê, essencialmente gás carbônico e outros metabólitos, também 
conseguem passar pela placenta e podem ser eliminados pela mãe. Além disso, algumas vacinas 
e germes causadores de doenças (ex.: difteria, tifo, gripe e rubéola) podem atravessar a barreira 
placentária vindos do sistema materno e afetar o desenvolvimento do embrião. Assim, a saúde da 
mãe afeta diretamente a saúde do feto. 

 
Por isso uma bateria de exames deve ser realizada para pesquisar a saúde materna e 

possíveis problemas que passam atingir o bebê: 
- HemogramaHemogramaHemogramaHemograma, para avaliar algum grau de anemia que possa estar instalado, processo 

infeccioso entre outras alterações. 
- Determinação do Fator RhFator RhFator RhFator Rh e do tipo sangüíneotipo sangüíneotipo sangüíneotipo sangüíneo, avaliar se há incompatibilidade no 

sistema Rh entre a gestante e seu parceiro, e sugerir os casos de incompatibilidade no sistema 
ABO.  

- ReaçãoReaçãoReaçãoReação sorológicasorológicasorológicasorológica para diagnóstico de sífilissífilissífilissífilis, recomenda-se a prova através do VRDL, e 
se necessário, o FTA – ABS. 

- Teste para rastreamento de toxoplasmosetoxoplasmosetoxoplasmosetoxoplasmose, apesar de ser uma infecção pouco freqüente 
na nossa população, pode causar alterações fetais graves, tais como microcefalia, retardo mental, 
microcalcificações cerebrais. 

- Dosagem de glicemiaglicemiaglicemiaglicemia de jejum, mesmo nas gestantes sem história de diabetes. 
- Provas para o diagnóstico de hepatitehepatitehepatitehepatite, pesquisa do antígeno Austrália (HBS ag.) 
- Pesquisa do HIVHIVHIVHIV, é obrigatória em todo serviço que trabalha com natalidade, e 

neonatalidade, mesmo sem se tratar de gestante de grupo de risco, pois o vírus pode ser 
transmitido ao feto em qualquer época da gestação; durante o pré-natal, durante o parto, e na 
amamentação, o período de maior transmissão é durante o parto, a transmissão vertical, sendo 
então contra-indicado o parto via vaginal e recomendado a via alta. Outro fator de importância e 
que deve ser relatado, é o feto. Este tratamento se faz com AZT nos esquemas preconizados. 



 26

 
 
 
 
- Exame de urina Exame de urina Exame de urina Exame de urina é discutível uma vez a paciente esteja assintomática.    
- UltraUltraUltraUltra----sonografiasonografiasonografiasonografia, tem seu valor, sob o ponto de vista obstétrico, se solicitado na primeira 

consulta, principalmente se a paciente não sabe informar a data da última menstruação, quando 
por medidas da circunferência abdominal, diâmetro bi-parietal, e comprimento do fêmur, avalia-
se a idade do feto. Durante a gestação outros exames devem ser solicitados, pelo menos mais 
dois, um na 20a semana para avaliar a morfologia fetal e outro próximo ao parto. 

 
O período embrionário se caracteriza por um desenvolvimento extremamente rápido do 

sistema nervoso. Durante as primeiras oito semanas, interferências químicas e mecânicas ao 
desenvolvimento (ex.: experiências sofridas pela mãe, como queda de uma escada ou overdose 
de drogas) têm maior probabilidade de causar danos permanentes ao sistema nervoso do que se 
ocorressem posteriormente.  

 
PERÍODO FETAL: PERÍODO FETAL: PERÍODO FETAL: PERÍODO FETAL: Estende-se do final do segundo mês até o nascimento. Aqui todos os 

sistemas do corpo, que foram esboçados de forma rudimentar anteriormente, tornam-se bastante 
bem desenvolvidos e começam a funcionar. Vão acontecer o crescimento e maturação das 
estruturas formadas durante o período embrionário. A esta altura, contudo, o feto se torna capaz 
de reagir à estímulos táteis. Desse ponto em diante, as funções motoras se tornam cada vez mais 
diferenciadas e complexas. Por volta da 16a semana de gravidez, pode ser feito o teste triplo, no 
qual se detecta problemas como espinha bífida e síndrome de Down, sendo um exame de sangue 
não invasivo, não há riscos para o bebê. Por volta da 24a semana de gravidez, alguns exames de 
controle podem se fazer necessários, como teste de coombs para quem tem Rh negativo, 
glicemia, ferro sérico, toxoplasmose, urina e até exame vaginal para avaliação das condições de 
dilatação do útero.  

 
A idade fetal de 28 semanas (medidas a partir do último período menstrual) demarca a 

zona entre a viabilidade e inviabilidade. Nesta idade, os sistemas nervoso e circulatório, assim 
como outros, estão maduros o suficiente para terem uma chance de funcionar adequadamente 
fora do útero, embora sejam necessários cuidados especiais. O período de 28 semanas até o 
nascimento de gestação completa (35 a 42 semanas) é marcado pela continuação do 
desenvolvimento das estruturas e funções básicas do corpo. Cada semana adicional que o feto 
permanece dentro do útero da mãe faz aumentar as chances de sobrevivência e desenvolvimento 
normal. No início do 9º mês fetal, o bebê que até então flutuava com facilidade no fluido da 
bolsa amniótica, terá crescido tanto que a movimentação no interior do útero se tornará bastante 
restrita. Normalmente o feto se acomoda em uma posição de ponta cabeça, porque esta permite 
mais espaço no útero, por isso a maioria dos bebês nasce com a cabeça primeiro, a forma mais 
fácil e mais segura, o parto normal. Em torno de 10% dos bebês assumem uma posição em que 
os pés estão em primeiro lugar, que leva a uma cesariana. Alguns poucos bebês mantêm uma 
posição atravessada que também exige uma cesariana. Existem muitas variações no ambiente 
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pré-natal, e as pressões que um feto sofre podem ser muito diferentes das pressões sofridas por 
outro feto. Pesquisas recentes sugerem que o estado físico e emocional da mãe – e, 
conseqüentemente, o ambiente pré-natal que ela oferece – exercem uma influência importante no 
desenvolvimento fetal e na subseqüente saúde e adaptação da criança. Além disso, o estado físico 
do pai pode afetar o desenvolvimento da criança que ele ajuda a conceber. 

 
Com um número grande de adolescentes engravidando e mulheres com mais de trinta 

anos tendo filhos pela primeira vez, tem crescido o interesse pelos efeitos da idade sobre a 
fertilidade e a saúde do recém-nascido e da mãe. A gravidez em adolescentes – especialmente 
adolescentes mais jovens – mais probabilidade de risco para o bebê e para a mãe do que a 
gravidez em mulheres de 20 anos, embora os riscos possam ser substancialmente reduzidos por 
cuidado pré e pós natal adequados e nutrição correta. Atualmente, os bebês de mães 
adolescentes têm mais probabilidade de apresentar baixo peso ao nascer (uma causa importante 
de mortalidade entre recém-nascidos), assim como defeitos neurológicos e doenças da infância. 
Mulheres com mais de 30 anos têm um índice de fertilidade mais baixo do que mulheres de 20, 
sendo que a fertilidade tende a cair com a idade. Mães com mais de 40 enfrentam um risco muito 
maior de ter filhos com anomalias cromossômicas, especialmente a Síndrome de Down. Mulheres 
com mais de 35 anos também têm maior probabilidade de sofrer abortos e de dar à luz bebês 
com peso abaixo da média ou nascidos mortos (Kopp & Parmelee, 1979; Korones, 1986; 
Lubchenco, 1976). 

 
Outro aspecto importante é a desnutrição severa da mãe, que pode comprometer o 

desenvolvimento intelectual das crianças, além de provocar efeitos adversos sobre o 
desenvolvimento físico. Tem aumentado a preocupação de médicos e pais em relação aos efeitos 
potencialmente prejudiciais das drogas para o desenvolvimento do embrião e do feto. As 
substâncias que causam esse tipo de efeito são chamadas de teratógenos,    das palavras gregas que 
significam “coisas que pode produzir monstro”. Existe uma longa lista de substâncias 
supostamente ou comprovadamente teratogênicas, inclusive drogas legais (álcool, nicotina, 
cafeína), drogas receitadas (alguns antibióticos, hormônios, esteróides, anticoagulantes, 
anticonvulsivantes, tranqüilizantes, metadona), drogas ilegais (cocaína, heroína, maconha) e 
poluentes ambientais (inclusive chumbo, metilmercúrio e bifenilos policlorados). O álcool é um 
teratógeno conhecido, cujos efeitos comportamentais e físicos sobre o feto em desenvolvimento 
estão firmemente estabelecidos, além de ser comumente usado por mulheres em idade de 
conceber. 

 
A ingestão do álcool por mulheres grávidas pode causar a síndrome alcoólica fetal. Os 

sintomas dessa condição incluem crescimento pré e pós – natal retardado, nascimento prematuro, 
retardamento mental, deformações físicas, distúrbios do sono e doença cardíaca congênita. 
Estresse emocional prolongado durante a gravidez pode ter conseqüências duradouras para a 
criança. Bebês nascidos de mães perturbadas e infelizes têm mais chances de nascer 
prematuramente ou de ter peso baixo ao nascer; de ser hiperativos ou irritáveis; de manifestar 
dificuldades como alimentação irregular, atividade intestinal exagerada, gases, distúrbios do sono, 
choro excessivo e necessidade excessiva de serem carregados. Contudo, as mães estressadas 
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podem também deixar de comer bem, podem fumar ou beber, receber cuidados médicos piores 
e assim por diante, e estes fatores de risco podem ser as causas dos problemas de seus bebês, ao 
invés do estresse propriamente dito. 

 
O risco de desordens genéticas parece aumentar com a idade do pai, assim como a da 

mãe. Pais podem causar problemas em bebês também por caminhos não genéticos. Eles podem 
transmitir vírs para as mães através do sêmen, inclusive doenças sexualmente transmissíveis, 
como herpes, gonorréia, sífilis, clamídia e AIDS. Além disso, a exposição do pai ao álcool, 
nicotina, radiação e poluentes como chumbo tem sido associada a riscos para os filhos. Para 
tentarmos entender um pouco melhor as fases do desenvolvimento infantil é preciso observar o 
comportamento da criança. A tabela a seguir pode ser útil para facilitar essas observações, e com 
base nela podemos ter noção se a criança está se desenvolvendo bem ou se está atrasada em 
alguma dessas etapas. Assim, poderemos, também, comunicar qualquer atraso aparente ao 
pediatra responsável pelo acompanhamento médico da criança. É importante que toda criança 
passe por um acompanhamento médico (pediátrico pelo menos), principalmente àquelas que 
durante seu desenvolvimento fetal sofreram efeitos de alguma substância teratógena ou de algum 
outro prejudicador. Não podemos esquecer que em qualquer momento da gestação a futura 
mamãe tem que ter cuidado imaginável para garantir um desenvolvimento sadio para o seu 
bebê. 

 
 

Quadro de Desenvolvimento Infantil 
 

Idade (Meses) 
Marco do 

desenvolvimento 
Mensagem de estímulo 

0 Examina o ambiente 
Segure o bebê de frente para você, fale e sorria. Brinque 

todos os dias. 

1 
Sorri em resposta a 

pessoa 
Segure o bebê de frente para você, fale e sorria. Brinque 

todos os dias. 
2 Mantém cabeça erguida Ponha o bebê de bruços e fale com ele. 
3 Olhos seguem objeto Balance um objeto. Deixe que o bebê o observe. 
4 Faz três sons diferentes Fale com o bebê. Diga o que está fazendo. 

5 Pega objeto pequeno 
Faça o bebê sentar-se. Ponha pequenos objetos ao seu 

alcance. 
6 Procura objeto que cai Esconda os brinquedos e ajude o bebê a encontrá-los. 
7 Senta-se sozinha Ajude o bebê a sentar-se. 
8 Esconde a cara Brinque de esconder a cara. 

9 
Pega objeto com 

polegar e um dedo 
Dê ao bebê pequenos objetos. 

10 
Responde a pedido 

verbal Ajude o bebê a acenar ou bater palmas. 

11 Descobre brinquedo 
Cubra o brinquedo com o bebê olhando. Ajude-o a 

encontrá-lo. 
12 Anda sozinha Deixe o bebê caminhar segurando-o pela mão. 
13 Imita adulto Ensine a criança a fazer o que você está fazendo. 
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14 Empilha dois cubos Dê à criança pequenas caixas ou blocos de madeira. 

15 
Fala duas ou mais 

palavras 
Incentive a criança a repetir nomes de objetos ou 

atividades. 

16 Traz objeto pedido 
Peça à criança para trazer objetos. (instruções em duas 

partes). 

17 
Mostra três partes do 

corpo 
Ensine à criança as partes do corpo. 

18 Alimenta-se com colher Ensine a criança a usar a colher. 

19 Fala frases de duas 
palavras 

Transforme as frases de uma palavra em frases de duas 
palavras. 

20 Mostra três figuras Indique as figuras e diga o nome. 

21 
Monta uma torre de 
quatro cubos Dê à criança pequenas caixas ou blocos de madeira. 

22 
Discrimina entre dois 

objetos Conte histórias infantis. 

23 Chuta bola, equilibra-se 
num pé 

Ensine a chutar uma bola. 

24 Fala os nomes de três 
objetos 

Faça a criança repetir os nomes de objetos. 

 
Para assegurar o desenvolvimento fetal normal, mãe e feto devem contribuir com níveis 

apropriados de hormônio da tireóide, em diferentes épocas da gestação. Caso contrário, pode 
resultar em má formação no cérebro. 

 
Um estudo publicado na edição de janeiro de 2002 da Alcoholism: Clinical & 

Experimental Research, investiga se o consumo de álcool durante o período equivalente ao 
terceiro trimestre em ovelhas resulta numa alteração da função fetal ou maternal. “O hormônio 
da tireóide exerce papéis importantes no crescimento, no desenvolvimento e na função de outros 
hormônios e órgãos do sistema”, explica Timothy A. Cudd, professor associado de psicologia na 
Texas A & M University e Principal autor do estudo. 

 
No início do desenvolvimento, antes que o feto seja capaz de produzir o hormônio da 

tireóide, o hormônio materno atravessa a barreira placentária para influir no desenvolvimento 
fetal. Num período posterior, quando maiores concentrações são requeridas para o 
desenvolvimento normal, uma contribuição fetal é necessária para atingir as concentrações 
necessárias. 

 
Cudd e co-autores sabiam que as anormalidades do cérebro encontradas em crianças 

que foram expostas a concentrações anormalmente baixas de hormônios da tireóide durante a 
gestação são similares às anormalidades cerebrais encontradas em crianças expostas ao álcool “in 
utero”. “De um ponto de vista comportamental, crianças nascidas de mães com hipotiroidismo 
mostram pior performance em inteligência, atenção, linguagem, leitura e desempenho escolar 
quando comparadas com crianças nascidas de mães com função normal da tireóide. Essas 
deficiências são similares àquelas em crianças com Alcohol-related birth defects – ARBDs 
(“defeitos de nascimento relacionados ao álcool”). De uma perspectiva anatômica, tanto o 
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hipotiroidismo quanto a exposição fetal do álcool afetam o desenvolvimento do hipocampo e do 
cerebelo. Conhecendo essas similaridades, os autores do estudo investigaram se ARBDs são, em 
parte, um resultado da disfunção do sistema de hormônio da tireóide devido à necessidade do 
álcool. 

 
Os pesquisadores deram às ovelhas grávidas doses de álcool ou solução salina por três 

dias consecutivos, seguidos de quatro dias sem exposição, imitando um modelo de “bebedeira”. 
Amostras de sangue fetal e materno foram coletadas nos dias 108 ou 132 (cerca de 3 meses e 
meio à 4 meses e meio de gestação). “A administração de álcool às ovelhas durante o período 
equivalente ao terceiro trimestre de gravidez resultou em função alterada da tireóide em ambos, 
mãe e feto”, disse Cudd. 

 
Segundo Catherine River, uma professora de neuroendocrinologia / neurociência do Salk 

Institute, “a ovelha é um bom modelo para o ser humano porque o sistema da tireóide de ambas 
as espécies se desenvolve de forma similar durante a gestação. Esses resultados mostram-nos que 
o álcool dado a uma mãe grávida abaixa os hormônios da tireóide na mãe e no feto. Esta 
descoberta dá aos pesquisadores a razão para realizar experimentos adicionais para verificar se 
estas alterações nos hormônios da tireóide participam em defeitos devido a álcool durante a 
gestação”. Cudd acredita que com as descobertas do estudo possa haver realmente uma 
sustentação para a hipótese de que o álcool age como intermediador dos ARBDs por alterar o 
funcionamento da tireóide do feto e/ou da mãe. “Claramente a abstenção do uso de álcool 
durante a gravidez é o caminho mais seguro (para um desenvolvimento fetal sadio) entretanto, se 
nossas descobertas forem comprovadas para os humanos, então pode ser possível monitorar a 
função da tireóide e mesmo corrigir sua função anormal em mães para aliviar as ações do álcool 
no cérebro fetal”.  Desta forma as crianças com Síndrome Alcoólica Fetal, talvez possam ter uma 
qualidade de vida maior no que se diz respeito às seqüelas e conseqüências provocadas por esta 
síndrome, que vamos caracterizar no próximo capítulo. 

 
    “FAMINTOS, ATROFIADOS E DEFEITUOSOS”.“FAMINTOS, ATROFIADOS E DEFEITUOSOS”.“FAMINTOS, ATROFIADOS E DEFEITUOSOS”.“FAMINTOS, ATROFIADOS E DEFEITUOSOS”.    

(Comissão de médicos britânicos sobre filhos de mães alcoólatras) 
 
 
O termo síndrome alcoólica fetal (SAF) foi alcunhado no início dos anos setenta para 

descrever um padrão observado em filhos de mães dependentes de álcool. A SAF pertence a um 
conjunto de síndromes caracterizadas pela presença de defeitos congênitos ocasionados pelo 
consumo materno de álcool em grandes quantidades durante a gravidez.  Ela é caracterizada por 
retardo do crescimento e alterações dos traços faciais, que se tornam menos evidentes com o 
passar do tempo. Somam -se a estes, alterações globais do funcionamento intelectual, em 
especial déficits de aprendizado, memória, atenção, além de dificuldades para a resolução de 
problemas e socialização. A síndrome alcoólica fetal é considerada a causa mais comum de 
retardo mental infantil de natureza não-hereditária. Ela advém da combinação do beber materno 
excessivo com diversas modalidades de fatores de risco (quadro 1). A compreensão etiológica da 
SAF permanece com algumas imprecisões carecendo de estudos a seu respeito. Além disso, os 
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critérios diagnósticos atuais ainda produzem desacordo entre os médicos. Não há, tampouco, 
marcadores capazes de determinar a ação exata do álcool sobre o feto, assim como a influência 
da dose sobre o processo de desenvolvimento da síndrome. 

 
Quadro 1: Fatores de risco relacionados à ocorrência da SAF 

MODALIDADE                                           FATORES DE RISCO IDENTIFICADOS 
                                                        Idade acima de 25 anos ao nascimento da criança 
                                                                   Presença de 3 ou mais gravidezes anteriores 
Saúde materna                                          Ocorrência de parto prematuro ou natimorto anterior 
                                                                   Uso concomitante de tabaco e/ou outras drogas 
                                                                   Desnutrição ou subnutrição 
 
Gestação                                                    Consumo durante o primeiro trimestre de gravidez 
 
Fator sócio – econômico                           Baixo nível sócio – econômico 
                                                                   Desemprego ou subemprego 
 
                                                                   Início precoce do consumo de álcool 
                                                                   Padrão compulsivo de uso (mais de 5 por ocasião) 
Padrão de consumo materno                     Padrão freqüente de uso (+ou - 2 ocasiões semanais) 
                                                                   Ausência de redução do consumo na gravidez    
 
                                                                   Baixa auto – estima 
Fatores psicológicos                                  Depressão 
                                                                   Distúrbios sexuais 
 
                                                                   História de dependência de álcool na família 
Fatores familiares                                       Dependência de álcool compartilhada com o marido 
                                                                    Relações maritais tênues 
 
Fatores sócio – culturais                            Ambientes tolerantes ao beber pesado da gestante 

 
FONTE: May & Gossage. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism – NIAAA. 
 
A ação direta e indireta do álcool sobre o sistema nervoso embrionário, apesar de não ser o 

único fator patogênico responsável pelo aparecimento da SAF, parece estar relacionada aos defeitos 
encontrados com mais freqüência entre os portadores desta síndrome (quadro 2). Tal ação acomete 
algumas regiões centrais com mais intensidade (figura 1), enquanto outras parecem possuir alguma 
resistência aos mesmos efeitos.  

 
Quadro 2: Principais mecanismos fisiopatológicos do álcool sobre o sistema nervoso fetal. 

 
- Interferência do processo de maturação neuronal 
- Interferência na migração das células e na mielinização 
- Interferência na adesão celular 
- Alteração das membranas celulares 
- Alteração da produção ou da resposta aos fatores que regulam o crescimento e divisão celular 
- Interferência na regulação do cálcio intracelular 
- Produção de radicais livres  
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Figura 1: Regiões do sistema nervoso central mais atingidas pela ação direta ou indireta do álcool sobre o processo de 

maturação embrionária do feto. FONTE: Alcohol Health & Research World 1994 18(1). National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism - NIAAA. 

 
A agenesia do corpo caloso (quadro 3 e figura 2) é uma das anomalias mais 

freqüentemente associadas a SAF. Ela atinge 6% dos recém-nascidos com SAF, comparada com 
0,1% da população geral e 2-3% da população com outros distúrbios do desenvolvimento. 

 

Figura 2: Agenesia do corpo caloso. A primeira imagem (à esquerda) mostra um indivíduo sem alterações anatômicas 
centrais. Seu corpo caloso encontra-se intacto em toda a sua extensão. Ele é a estrutura responsável pela conexão entre os dois 
hemisférios cerebrais. Nas outras duas imagens (ao centro e à direita) o corpo caloso não pode ser detectado. FONTE: Riley E. 
Fetal Alcohol Syndrome and Fetal Alcohol Effects. 

 
 
 
 

Quadro 3: Agenesia do corpo caloso  
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Trata-se da ausência do corpo caloso, uma estrutura do cérebro responsável 

pela ligação entre os seus dois hemisférios cerebrais. A síndrome possui graus 
variados de severidade. Desse modo, podem variar da ausência de sintomatologia 
até quadros de deficiência mental de moderada a grave, convulsões generalizadas 
e déficits motores. A agenesia de corpo caloso não representa um perigo de vida, 
mas é capaz de causar grandes debilidades ao indivíduo.  
Normalmente, os primeiros sintomas são caracterizados por convulsões, 

dificuldades de alimentação e atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. O 
diagnóstico por imagem é feito por meio de ressonância nuclear magnética (figura 
2) ou tomografia computadorizada. 

 
 
 
 

Estudos recentes têm mostrado que a presença do álcool (mesmo em baixas 
concentrações) no sistema nervoso fetal inibe o gene responsável pela síntese molécula L14, 6. 
Tal molécula, presente nas membranas neuronais, é responsável pela adesão dos neurônios aos 
fibroblastos (células do tecido conectivo) e a outros neurônios. Elas auxiliam também, o processo 
de migração celular.  

Desse modo são fundamentais para a formação da arquitetura dos tecidos nervosos. Nos 
neurônios diferenciados (maduros) parecem exercer um importante papel nas alterações 
sinápticas que influenciam a memória e o aprendizado. Assim, alterações sobre a síntese destas 
moléculas são capazes de levar a malformações cerebrais e retardos mentais, tais como os 
observados na SAF (figura 3).  

 
Figura 4: A molécula L1 e a arquitetura cerebral. Na linha de figuras do topo, o primeiro grupo de neurônios (primeiro 

da esquerda para a direita] é desprovido de moléculas L1 em suas membranas. Não foram capazes, desse modo, de se aderirem 
para a formação dos núcleos e estruturas fundamentais para a arquitetura e o funcionamento cerebral. Os três outros grupos de 
neurônios possuem moléculas L1. O primeiro (segundo da esquerda para a direita] não recebeu álcool e realizou normalmente o 
processo de adesão celular. Já os outros dois (terceiro e quarto da esquerda para a direita] apresentaram prejuízos progressivos no 
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processo de adesão celular, conforme as concentrações de álcool aumentavam. Esse efeito desorganizador do álcool sobre o 
desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central parece estar relacionado às malformações observadas na SAF. Tal efeito 
pode ser observado na figura inferior: a arquitetura de um cérebro malformado (criança portadora de SAF) é comparada com um 
cérebro de arquitetura preservada. 

 
Os critérios diagnósticos da SAF foram estabelecidos e padronizados pela Research 

Society on Alcoholism Fetal Alcohol Study Group, em 1980 e sofreram algumas modificações no 
final da mesma década (quadro 4). 

Quadro 4: Critérios diagnósticos da Research Society on Alcoholism SAF  
 

Retardo do crescimento pré ou pósRetardo do crescimento pré ou pósRetardo do crescimento pré ou pósRetardo do crescimento pré ou pós----natalnatalnatalnatal    
- Abaixo do décimo percentil  
Prejuízos no sistema nervoso centralPrejuízos no sistema nervoso centralPrejuízos no sistema nervoso centralPrejuízos no sistema nervoso central    
- Anormalidades neurológicas 
- Atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor 
- Distúrbios do comportamento 
- Prejuízos intelectuais 
- Malformações cerebrais  
Fácies característicaFácies característicaFácies característicaFácies característica    
- Fissuras palpebrais curtas (olhos abertos) 
- Lábio superior fino 
- Philtrum indefinido 
- Fácies plana   

 
 

Três critérios essenciais devem ser encontrados: retardo do crescimento pré ou pós-natal, 
acometimento do sistema nervoso central (SNC) e a presença de fácies característica.  

É importante salientar que a presença das alterações faciais (figura 4) praticamente fecha 
o diagnóstico de SAF. Apesar de tais alterações serem encontradas isoladamente em outras 
síndromes, a combinação destas é característica da SAF. 

 
 
 
 

 
Figura 4: Alterações faciais características da SAF. FONTE: Alcohol Health & Research World 1994. National Institute 

on Alcohol Abuse and Alcoholism – NIAAA. 
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Apesar da necessidade da presença de critérios essenciais para o estabelecimento do 
diagnóstico da SAF, muitas outras alterações podem fazer parte do quadro clínico, como aparece 
no quadro 5. Isso demanda uma atenção clínica global e meticulosa para esses neonatos.  

 
 
 

Quadro 5: Sinais e sintomas observados na SAF 
 
CrescimentoCrescimentoCrescimentoCrescimento                                                                    Região craniofacialRegião craniofacialRegião craniofacialRegião craniofacial 
Déficit de crescimento pré ou pós natal                                             Microcefalia 
Redução do tecido adiposo                                                                Fissuras palpebrais curtas 
                                                                                                            Ptose palpebral 
                                                                                                            Pregas epicânticas 
DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento                                                            Micro ou retrognatia 
Retardo mental                                                                                   Hipoplasia maxilar 
Atraso no desenvolvimento neuropsicomotor                                     Philtrum indefinido 
Disfunção motora fina                                                                         Nariz curto com nasio rebaixado 
Déficit de atenção e/ou hiperatividade                                                Alterações articulares 
Problemas de fala                                                                               Defeitos de posturas dos pés 
Hipotonia                                                                                             Anormalidades da espinha cervical 
Distúrbios cognitivos                                                                           Pectus excavatum 
 
Aparelho cardíaco                    Aparelho cardíaco                    Aparelho cardíaco                    Aparelho cardíaco                                                                                                                                                                            MiscelâneaMiscelâneaMiscelâneaMiscelânea    
Defeitos do septo ventricular                                                              Estrabismo 
Defeitos no septo atrial                                                                       Má oclusão dentária 
Tetralogia de Fallot                                                                             Escavação torácica anormal 
                                                                                                            Dentes pequenos 
                                                                                                            Hipospádia 
                                                                                                            Hidronefrose 
                                                                                                            Hirsutismo infantil 
                                                                                                            Hérnias umbilicais ou diafragmáticas 

        
Fonte: Ellenhorn et al. Alcohols and Glycols. 1997. 

 
 
 
No tocante aos transtornos mentais associados a SAF o retardo mental é o mais 

freqüente. Ele pode aparecer em níveis de gravidade distintos. Acomete não só as crianças com 
diagnóstico de SAF estabelecido, mas também aquelas que tiveram alguma exposição ao álcool 
durante a gestação (figura 5). Não há, no entanto, mensurações acerca da intensidade de 
exposição necessária para ocasionar tais complicações. 
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Figura 5: SAF e retardo mental. O estudo realizado por Mattson et al (1997) demonstra que o desempenho intelectual 

entre crianças portadoras de SAF ou com alguma exposição ao álcool durante a gestação apresentam níveis inferiores de QI, 
quando comparadas a controles desprovidos desses acometimentos. FONTE: Riley E. Fetal alcohol syndrome and fetal alcohol 
efects.  

 
 
Outras evidências apontam para déficits de linguagem, aprendizado, memória, esquemas 

visuais, coordenação e aprendizado não-verbal. Com relação ao comportamento é alta e 
progressiva a prevalência de problemas entre esses indivíduos nos mais variados campos. Além 
dos problemas mentais, que acometem quase a totalidade destes, pelo menos a metade 
ultrapassa os vintes anos já tendo apresentado problemas no convívio escolar, com a justiça ou 
com seu comportamento sexual. Quase a metade tem problemas com álcool ou drogas (figura 6). 

 
Figura 6: SAF e distúrbios do comportamento. Problemas sociais fazem parte da rotina destes indivíduos. FONTE: 

Riley E. Fetal alcohol syndrome and fetal alcohol efects. 
 

Graças a Deus existem mais mulheres que abusam de álcool do que crianças com SAF. 
As hipóteses para explicar esse fenômeno, são: diferentes padrões de uso de álcool pela mãe; 
diferenças no metabolismo materno; diferenças na suscetibilidade materna; época na gestação 
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em que ocorreu o uso do álcool pela mãe; variações na vulnerabilidade das diferentes regiões 
cerebrais. 

 
Tornou-se consensual a idéia de que a exposição fetal ao álcool produz complicações ao 

longo de um uso contínuo. Desse modo, a SAF seria a situação de maior gravidade. Os distúrbios 
neuro - desenvolvimentais e os defeitos congênitos relacionados ao álcool ocupariam posição 
intermediária. 

 
Aceita -se, ainda, figurando na outra ponta, os efeitos sobre o feto possivelmente 

relacionados ao álcool (possible fetal alcohol effects – FAE) e aqueles que aparentemente se 
mostram normais, mas apresentam distúrbios de comportamento. 

 
A literatura chama a atenção para o fato de que estabelecer a prevalência, bem como 

outras características epidemiológicas da SAF é bastante difícil, motivo da variação encontrada na 
literatura disponível (STRATON et al., 1996; AASE, 1994; AASE et al., 1995; ASTLEY & 
CLARREN, 2000). Segundo vários autores (MAY & GOSSAGE, 2001; MAY et al., 2001), as 
dificuldades decorrem tanto de como achar os casos, como dos critérios utilizados e da 
coordenação das atividades entre as várias disciplinas envolvidas. Pode-se ainda dizer que, 
embora a SAF esteja bem definida, as técnicas específicas de avaliação para fazer o diagnóstico 
definitivo são ainda discutíveis. 

 
Desse modo, o consumo de álcool na gestação deve ser sempre investigado diante da 

presença de distúrbios que levam crianças à atenção profissional especializada ou quando 
detectados nos locais que lhes prestam assistência (escolas, creches, ambulatórios gerais, visitas 
domiciliares pelo serviço social).  

 
O retardo mental, uma vez estabelecida sua gravidade, deve receber a atenção 

necessária em serviços especializados. Problemas motores, tais como incoordenação e déficits 
parecem ter boa resposta a tratamentos fisioterápicos.  

 
Não se deve, no entanto, abordar o problema de modo restrito. Medicar um transtorno 

psiquiátrico, cuidar de alterações oftalmológicas, procurar uma escola especial ou inclusiva, 
quando possível, ou proporcionar a criança atendimento psicológico ou fisioterápico são 
fundamentais, mas somente eficazes se associados e concomitantes. Deve haver um plano de 
tratamento e comunicação constante entre todos os profissionais e familiares envolvidos.  

 
A participação da família e a atenção aos fatores ambientais capazes de comprometer a 

adaptação desses indivíduos são estratégias importantíssimas para melhorar seus prognósticos. A 
ocorrência de distúrbios do comportamento é freqüente entre os portadores da SAF. No entanto, 
o manejo desses casos, realizado de modo intensivo e por equipes multidisciplinares 
especializadas parece ser bastante eficaz. É importante que se pense em fatores protetores contra 
complicações sociais e psicológicas relacionados a SAF, como: relacionamentos familiares 
estáveis, diagnóstico da síndrome antes dos 6 anos de idade, ausência de abuso sexual ou 
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violência física, rotina estável e imune a mudanças periódicas de residência ou cidade, ausência 
de privações sociais, presença de acompanhamento especializado, o que seria beneficiador para 
qualquer outra criança também. 

 
Não podemos esquecer em momento algum que a SAF é uma patologia totalmente 

passível de prevenção. Em primeiro, é necessário que os profissionais da saúde investiguem o 
consumo de álcool entre as gestantes que freqüentam os serviços de atendimento primário.  

 
Medidas de prevenção recomendadas pela OMS (1998), para problemas ligados ao 

álcool, deveriam enfocar as seguintes áreas: Distribuição limitada de estabelecimentos comerciais 
com venda de bebidas a preços baixos (quanto ao número e localização). Horas limitadas de 
funcionamento desses estabelecimentos. Preços e taxas de bebidas alcoólicas mais altos. 
Advertências de restrição ao uso. Regulamentação das condições de venda (proibição para 
mulheres grávidas ou pessoas intoxicadas).  

 
Em alguns países, certas iniciativas já estão em curso há anos. Nos EUA, por exemplo, a 

legislação obriga a notificação de SAF como forma de melhor programar os cuidados maternos e 
infantis. Entretanto, entre grupos da população, uma redução de 50% na incidência da SAF 
demonstrou uma alta desproporção (a prevalência, entre americanos indígenas e indígenas do 
Alaska, é de 4 por 1000 nascidos vivos e, entre os negros, é 0,8 por 1000 nascidos vivos), o que 
mostra que uma política preventiva de saúde nem sempre é eficaz. Nesse país, oficialmente, 
recomenda-se que mulheres se abstenham do álcool, quando planejarem uma gravidez ou 
durante a mesma, sendo essa a maior interferência de ação preventiva em nível governamental. 
Desde 1981, investiu-se no trabalho educacional. Assim, desde novembro de 1989, é ilegal, nos 
EUA, produzir, importar ou embalar qualquer bebida alcoólica que não contenha o alerta sobre 
os riscos do consumo alcoólico, durante a gravidez. Pesquisas futuras deveriam relatar o impacto 
de conscientização, em atitudes e/ou comportamentos relacionados à referida prática.  

 
No caso da SAF, a principal razão para enfatizar-se a prevenção decorre de estudos que 

mostram o benefício da redução do consumo de álcool, na gravidez, particularmente no primeiro 
trimestre, levando ao avanço do crescimento e do desenvolvimento fetal. Infelizmente, muitas 
mulheres, incluindo as dependentes do álcool, embora reduzam, no começo da gravidez, o 
consumo de bebida, freqüentemente não mantêm essa prática no resto do período. 

 
Na literatura, encontra-se a recomendação (OMS, 1998) de que a grávida que faz uso 

excessivo do álcool, bem como de outras drogas, seja punida por abuso e negligência infantil. 
Essa sugestão leva a controvérsias entre os direitos maternos e do feto: de um lado, o direito de a 
mulher ter tratamento para dependência do álcool, antes de tornar-se sujeita a sanções legais, 
bem como condições apropriadas para obter tal intervenção; de outro, se a mulher estiver 
fazendo uso excessivo de álcool, durante a gravidez, os serviços de saúde local e social deveriam 
intervir para resguardar a saúde da criança. 
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Os ambulatórios e serviços de atendimento clínico são locais privilegiados para as ações 
preventivas relacionadas a problemas com álcool, durante gestação, mesmo porque, para maioria 
das mulheres, esse é um período em que se intensifica o contato com serviços e profissionais da 
saúde. A detecção de problemas clínicos e psiquiátricos que causariam danos ao feto deveria ser 
prioridade do acompanhamento pré-natal. No entanto, por causa de inúmeros fatores 
psicossociais, os serviços pré-natais não conseguem atrair muitas das mulheres que apresentam 
maior risco, como as mais jovens, as menos instruídas ou as de baixo nível socioeconômico. 
Desse modo, seria importante investir no melhor preparo profissional, bem como na educação 
continuada, de médicos e de outros profissionais de saúde, principalmente de enfermagem, para 
lidar com a SAF. A avaliação e identificação precoces são bastante efetivas na abordagem da 
SAF, que pode ser amenizada com medidas preventivas. Assim, o médico deve investigar 
possíveis problemas maternos devido ao uso de bebidas alcoólicas, durante a gestação. A 
introdução de programas de avaliação, numa clínica sueca, aumentou a porcentagem de 
identificação de alcoolistas graves: de 5% para 21% dos pacientes / ano. Com esse fim, SOKOL 
& CLARREN (2000) desenvolveram um questionário breve e simples. O instrumento, 
denominado T-ACE (teste baseado em quatro questões abrangendo tolerância, aborrecimento 
pelas críticas que recebe, tentativa de diminuir a ingestão de bebidas e sintomas de abstinência), 
identificou até 69% das “bebedoras de risco” (definidas como aquelas que consomem 2 ou mais 
drinques, por dia), num estudo com 971 gestantes (Quadro 6). Além disso, o TWEAK parece ser 
bastante eficiente com as mulheres; nele, há cinco questões em que se retira culpa e se acrescenta 
tolerância e blackouts (quadro 6). Aparentemente, mais de 80% das que bebem além dos limites 
recomendados são identificadas por esses dois testes, o que não ocorre com o CAGE, mais 
aplicável aos homens.  

 
Trata-se de testes curtos e de fácil memorização, sendo, assim, aplicáveis nas clínicas pré-

natais pelos obstetras. Inúmeras entidades recomendam seu uso (OMS, 1998) como forma de 
melhorar, significativamente, a identificação de grupos de risco, investindo na educação 
preventiva e, desse modo, evitando uma gestação de risco para o bebê. Outro instrumento 
simples de identificação de pessoas com problemas com álcool é o AUDIT, desenvolvido pela 
OMS e validado no Brasil por FIGLIE et al. (1997). Quando o/a paciente obtém um escore de 7 
ou mais pontos, nesse questionário de 10 questões, há suspeita de abuso e até dependência do 
álcool. Apesar de esse teste não ter sido validado para gestantes, é utilizado para elas. O uso 
desses instrumentos para a identificação de grávidas etilistas é importante porque, apesar de o 
dano, no primeiro trimestre de gestação, ser irreversível, existe sempre a possibilidade de 
melhorar o crescimento / desenvolvimento do bebê, em qualquer período em que o consumo do 
álcool seja interrompido. 

 
Esses instrumentos de pesquisa são importantes para os profissionais de saúde, 

considerando-se, especialmente, que mulheres que fazem uso nocivo de álcool são, em geral, 
estigmatizadas, podendo, assim, gerar uma ou mais crianças vítimas da SAF. 

 
É importante determinar que mulheres que bebem durante toda a gravidez se 

diferenciam daquelas que cessam o uso em algum momento da gestação. São fatores 
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importantes: tempo de uso da bebida, tolerância ao álcool, presença de doenças ligadas ao 
alcoolismo, contexto social em que fazem uso de álcool e antecedentes familiares de uso de 
álcool. Há uma freqüência maior de retardo de crescimento intra-uterino, dismorfismo e 
alterações neurocomportamentais entre as mulheres que bebem durante toda a gestação, o que 
reforça a importância da identificação destas e a interferência com medidas preventivas. 

 
No quadro 6 encontraremos as perguntas utilizadas para o rastreamento e a identificação 

de problemas com bebidas alcoólicas, que pode modificar o andamento do desenvolvimento 
fetal. 

 
 

Quadro 6 - Instrumentos de rastreamento utilizados para identificação de problemas com bebidas. 
CAGE: 

• Você já achou que devia cortar (diminuir) o quanto bebe? 
• As pessoas (o / a) aborrecem por criticar o jeito que como você bebe? 
• Você já (se) sentiu mal ou culpado / a pela forma de beber? 

Você já teve que beber logo pela manhã, para sentir-se melhor ou livrar-se da ressaca (tremores)? 
 Obs.: Cada item recebe um escore de 1 para resposta positiva. 

T-ACE: 
• Tolerância – Quantos drinques você agüenta tomar? 
• As pessoas o / a aborrecem por se queixarem da forma que como você bebe? 
• Você já achou que devia diminuir o quanto bebe? 
Você já teve que beber logo pela manhã para sentir-se melhor ou livrar-se da ressaca (tremores)? 

 Obs.: Um escore de 2 é dado para uma positiva resposta para a questão tolerância. 
TWEAK 

• Quantos drinques você agüenta tomar? 
• Seu / Sua companheiro / a e / ou seus pais às vezes se preocupavam ou se queixavam de como você 

bebe? 
• Você já teve que beber logo pela manhã para sentir-se melhor ou livrar-se da ressaca (tremores)? 
•  Você já acordou de manhã, depois de beber, e percebeu que não podia lembrar-se de parte do que 

aconteceu na noite anterior? 
Você já achou que devia diminuir o quanto bebe? 

Obs.: Respostas positivas para as questões tolerância e preocupação têm escore de 2 pontos cada;   as 
outras três têm escore 1 cada uma. 

 

Quando problemas leves ou moderados relacionados ao uso de álcool forem 
identificados por meio dos testes, durante o atendimento médico, deve-se iniciar o 
aconselhamento e observar a evolução da paciente. O objetivo primário é a abstinência ou uma 
redução substancial no consumo de álcool pela gestante. Nem sempre os profissionais têm 
habilidades suficientes para prover o aconselhamento direcionado para esse fim, amparando as 
gestantes nessas circunstâncias. Embora muitas mulheres que abusam de bebidas relutem em 
discutir o assunto, é papel do obstetra, das parteiras, enfermeiras e assistentes sociais estar 
preparados para reconhecer o mais cedo possível a dependência. O fato de estarem grávidas 
motiva algumas mulheres a superar seus problemas com o álcool em sessões individuais ou 
terapia em grupo. Sabe-se que o trabalho em grupo oferece uma oportunidade única para o 
tratamento e a troca de experiência com outras mulheres. Palestras sobre dependência do álcool 
podem ser úteis para o tratamento (KERR-CORRÊA et al., 1999; SIMÃO et al., 2002). 
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È necessário o tratamento especializado, incluindo internação, no caso de a gestante não 
modificar seu comportamento de beber. Não se deve esquecer que algumas mulheres com 
transtorno mental, como psicose, depressão e ansiedade, entre outros, podem abusar de bebidas 
como forma de aliviar seus sintomas. Além disso, em inúmeros estudos, é relatada a associação 
entre uso nocivo de álcool e eventos estressantes, como ansiedade, raiva, aborrecimento ou 
solidão, no cotidiano. Esse grupo deveria receber atenção especial nas clínicas pré-natais. 

 
Tentativas de educação pública sobre SAF baseiam-se, em geral, na advertência sobre os 

riscos associados ao uso de bebidas, na gestação, particularmente importantes para mulheres que 
planejam engravidar. Inúmeros estudos demonstram que, apesar de muitos estarem cientes sobre 
os malefícios associados ao alcoolismo, durante a gestação, há a necessidade de programas 
educativos voltados para os adultos jovens sobre os danos específicos relacionados ao assunto. 
Ainda não está claro por que algumas mães bebem, durante a gestação, e outras não. Uma das 
razões é o desconhecimento das implicações ou da gravidade da ingestão de bebida com 
embriaguez, mesmo com poucas doses. Quando há a conscientização, esse conhecimento nem 
sempre é transformado em ação. No entanto, dados americanos mostraram que informações 
fornecidas sobre os efeitos do álcool, na gravidez, são capazes de modificar o padrão de ingestão, 
antes e durante a gestação. Estudos indicam que campanhas publicitárias repercutem mais entre 
as mulheres mais velhas, de bom nível cultural ou entre as que ingerem quantidades pequenas ou 
moderadas de álcool. Programas específicos seriam aplicáveis na população de risco para SAF, 
especialmente para as mulheres com menor nível sociocultural. Todo sistema primário de atenção 
à saúde deveria integrar estratégias educacionais para prevenir a morbidade relacionada ao 
álcool, incluindo a SAF. As políticas de prevenção devem englobar medidas educacionais claras e 
objetivas, de modo a não produzir resultados conflituosos, podendo confundir o público-alvo. 
Segundo a OMS (1998), para serem efetivos, esses programas deveriam contemplar os seguintes 
aspectos: Público-alvo (gestantes ou mulheres em idade reprodutiva); Relevância imediata da 
informação para o público-alvo; Melhor forma de persuadir a não beber durante a gravidez; 
Modo pelo qual a mensagem é vinculada (avisos em embalagens de bebida, panfletos 
informativos em lojas, clínicas e hospitais e mensagens em TV e rádio); Linguagem adequada; 
Necessidade de repetição (esse é um ponto crucial para o sucesso na informação ao público). 

 
O conceito de risco relativo é difícil de ser formado; exageros poderiam causar o efeito 

contrário em mulheres. Uma forma de sensibilizar seria alertar que beber pode causar 
conseqüências perigosas, mas sem passar a impressão de que um único drinque poderia levar à 
SAF. Também se deve enfatizar que nunca é tarde para reduzir o consumo de álcool e que 
quanto maior a ingestão, maior é os risco de lesão ao feto. O conteúdo do material educativo 
deve ser adequado de forma a indicar possíveis evidências do problema; em suma, realista e 
honesto, sem necessariamente provocar ansiedade. 

 
Associações comunitárias poderiam ainda ter um papel importante nas campanhas 

educacionais; elas estão em boa posição para identificar a linguagem e o meio apropriado para a 
divulgação das informações necessárias.  
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Considerações FinaisConsiderações FinaisConsiderações FinaisConsiderações Finais    

 
Desde que o mundo é mundo o álcool acompanha a trajetória da humanidade, 

provocando incalculáveis prejuízos. E cada vez mais em todo mundo, o álcool é responsável por 
grande parte dos atendimentos médicos e da ocupação dos leitos hospitalares. Muitas mortes e 
conseqüências desastrosas são provocadas pelo alcoolismo, muitos problemas policiais e 
jurídicos, desagregação familiar, dissolução social, crimes, acidentes, faltas e atrasos ao trabalho, 
descumprimento do dever, problemas de ordem moral e exclusão precoce do mercado de 
trabalho são decorrentes do alcoolismo. 

 
 Durante séculos foram elaborados programas de combate ao alcoolismo, considerados 

ineficientes por serem coercitivos e punitivos, onde encararam por muito tempo o alcoolismo 
apenas como um assunto policial e jurídico, esquecendo que, como doença reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), este assunto deveria ser estudado com profundidade pelo 
setor médico, sobretudo por se tratar de um problema de saúde com alto custo econômico e 
também como causador de prejuízos ao próprio usuário, sua família e a sociedade como um 
todo. 

 
O fim da Lei Seca nos Estados Unidos foi um marco para as pesquisas relacionadas ao 

uso abusivo do álcool, e mais tarde criou-se e ampliou-se o número de órgãos filiados à estrutura 
universitária, destinados a estudar o álcool e o alcoolismo como fenômeno bio-psico-social.  

 
Principalmente a partir da década de 70 as pesquisas buscaram respostas bioquímicas, 

farmacológicas e neurotoxicológicas, envolvendo a interação do álcool com o sistema nervoso.  
 
Pode-se afirmar que é com a entrada em cena das ciências humanas e sociais – 

traduzindo resultados de pesquisas médicas em um tecido social esgarçado em suas respectivas 
ordens política, econômica e jurídica – que o leque de argumentos em relação à instalação do 
alcoolismo se amplia. 

 
Os problemas não terminam aqui. Nas intoxicações agudas, o efeito depressor do álcool 

no sistema nervoso pode levar a severa depressão respiratória, resultando em morte com níveis 
de álcool no sangue em torno de 400 a 700 mg/100 ml. Não podemos esquecer a encefalopatia 
metabólica resultante da hipoglicemia, distúrbios eletrolíticos e ácidos-básicos, insuficiência 
hepática, gastrite, polineuropatia e o tratamento crânio-encefálico que aumentam o número de 
mortes, principalmente nos doentes com alucinações, agitação severa, tremor intenso, freqüência 
cardíaca elevada, cardiomiopatias, psicose de Korsakoff, confusão mental, “delirium tremens”, 
convulsões e dependência de outras drogas mais pesadas. As lesões estruturais cerebrais podem 
ser aventadas quando ocorrem alterações nas funções cognitivas (comprometimento da memória, 
atenção, percepção e orientação), alterações na afetividade (depressão, exaltação, irritabilidade 
exagerada, embotamento, labilidade afetiva), alterações para mais ou para menos nos impulsos 
biológicos (hiper ou hipossexualidade, bulimia e anorexia). 
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Os estragos e danos em todos os níveis – físico, psíquico, econômico e social – algumas 

vezes irreversíveis levam Magnus Hüss a designar o alcoolismo como o conjunto de acidentes 
mórbidos produzidos pelo abuso de bebidas alcoólicas. 

 
A OMS demonstra séria preocupação com aumento progressivo de mulheres e 

adolescentes dependentes do álcool. Além do aumento da promiscuidade e da prostituição, 
elevando, assim, o índice de doenças sexualmente transmissíveis, o álcool, nas mulheres grávidas, 
acarreta importantes alterações fetais, a alteração discutida neste trabalho foi a Síndrome 
Alcoólica Fetal, que se instala no bebê durante o seu desenvolvimento intra-uterino. 

 
Este trabalho ressaltou os maiores prejuízos causados pelo uso de álcool durante a 

gravidez no desenvolvimento fetal e o quão é importante que o governo assuma projetos de 
informação e prevenção para que mulheres usuárias possam ser pelo menos bem acompanhadas 
durante a gestação, se não forem capazes de conseguir chegar ao ideal da abstenção do uso. 

 
Os prejuízos causados pelo abuso do álcool durante a gravidez para o desenvolvimento 

fetal são graves e definitivos. A criança gerada sob esse uso abusivo fica “marcada” para sempre. 
 
Por mais que se consiga amenizar algumas das diversas seqüelas causadas pela 

Síndrome Alcoólica Fetal, o retardo mental que se instala durante o desenvolvimento fetal não 
desaparece e o comprometimento do indivíduo depois de adulto permanece. 

 
Poucas são as crianças que realmente “sobrevivem” ao álcool e é pensando na qualidade 

de vida dessas crianças que devemos buscar cada vez mais parcerias na tentativa de implantar 
um projeto de prevenção, que vise informações educativas para que o número de 
“sobreviventes” ao álcool seja de 0% e o de neonatos sadios 100%. 
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